UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THUẬN LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:722 /QĐ-UBND

Thuận Lộc, ngày 19 tháng 5 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính
Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động
của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về
cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Nghị quyết số 01/NQ-ThU ngày
01/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường lãnh đạo thực hiện
cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 4079/QĐUBND ngày 09/11/2021 về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Quyết định số: 395/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND xã
Thuận Lộc về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
Căn cứ điểm 5.4 Mục tiêu chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Thuận Lộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 tại UBND xã Thuận Lộc:
1. Ông Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc, Trưởng đoàn;
2. Ông Phan Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc, Phó Trưởng đoàn;
3. Bà Thái Thị Dung, Văn phòng thống kê, thư ký;
4. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Công chức văn phòng thống kê xã, thành viên;
5. Bà Bùi Thị Lệ Thùy, Kế toán ngân sách xã, thành viên;
6. Ông Nguyễn Hữu Quang, Chỉ huy trưởng BCHQS xã, thành viên;

7. Ông Bùi Phan Quỳnh, Công chức ĐC-XD, thành viên;
8. Bà Trần Thị Thu, Công chức Chính sách, Thành viên;
9. Ông Trần Văn Thìn, Công chức Tư pháp-Hộ tịch, thành viên;
10. Ông Trần Lê Văn, Công chức Văn hóa xã hội, thành viên;
Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 đối với các bộ phận liên quan
Tên của bộ phận chịu sự kiểm tra: (Xem phụ lục kèm theo)
- Chế độ kiểm tra: Theo kế hoạch hàng năm
- Thời gian kiểm tra: Dự kiến từ 25/ 5 đến 15/ 6 năm 2022 ( thời gian cụ thể
có thông báo sau)
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 4. Văn phòng, Đoàn Kiểm tra, các bộ phận liên quan chịu sự kiểm tra
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, BCĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Bùi Quang Liêm

Phụ lục
Danh sách các bộ phận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn UBND xã Thuận Lộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày Tháng năm 2022
của UBND xã Thuận Lộc)
IV

UBND cấp xã
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Văn phòng thống kê

x

02

Tư pháp, hộ tịch

x

03

Địa chính- xây dựng

x

04

Kế toán, ngân sách

x

05

Văn hóa xã hội

x

06

Chính sách lao động

x

