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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo ISO huyện Xuân Trường 

   

Căn cứ Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /10/2021 của UBND huyện 

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO) 

huyện Xuân Trường, Trưởng Ban chỉ đạo ISO huyện phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên BCĐ như sau: 

1. Ông Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban: Phụ 

trách chung. 

2. Ông Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Phó Trưởng 

ban, đại diện của lãnh đạo về chất lượng: Giúp Trưởng ban chỉ đạo triển khai 

việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 trên địa bàn huyện; đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức được 

các yêu cầu của khách hàng và tầm quan trọng của việc thỏa mãn các yêu cầu của 

khách hàng. 

3. Ông Nguyễn Văn Tuân - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, 

Phó Trưởng ban: Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sau khi được Chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy 

định; Trưởng đoàn đánh giá nội bộ, khắc phục, phòng ngừa các điểm không phù 

hợp; thực hiện việc duy trì, xây dựng bổ sung quy trình tác nghiệp thuộc lĩnh vực 

ngành Kinh tế & Hạ tầng vào hệ thống quản lý chất lượng. 

4. Ông Đỗ Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Ủy viên:  

Chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Tư pháp rà soát các quy trình, hệ thống 

quản lý chất lượng đã ban hành, các thủ tục hành chính để cải tiến; xây dựng bổ 

sung, mở rộng hệ thống chất lượng, thực hiện việc duy trì các quy trình chung, quy 

trình nội bộ; bổ sung quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Văn phòng. 

5. Ông Trần Tùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Ủy viên: Áp dụng 

các quy trình chung, quy trình nội bộ; xây dựng bổ sung quy trình tác nghiệp theo 

bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành NN&PTNT. 

6. Ông Ngô Doãn Dự - Trưởng phòng TN&MT huyện, Ủy viên: Áp 

dụng các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây dựng bổ 

sung các quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường. 
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7. Ông Đặng Đức Trường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, Ủy viên: Áp 

dụng các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây dựng bổ 

sung các quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục - 

Đào tạo. 

8. Ông Mai Ngọc Chương - Trưởng phòng Y tế huyện, Ủy viên: Áp dụng 

các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây dựng bổ sung các 

quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế. 

9. Ông Đỗ Quốc Hội - Trưởng phòng LĐTB&Xã hội huyện, Ủy viên: Áp 

dụng các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây dựng bổ 

sung các quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động 

thương binh và xã hội. 

10. Ông Vũ Khắc Giáp - Trưởng phòng Tư pháp, Ủy viên: Phối hợp với 

Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Nội vụ rà soát hệ thống quản lý chất 

lượng, thủ tục hành chính để xây dựng, bổ sung, mở rộng hệ thống quản lý chất 

lượng; Áp dụng các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây 

dựng bổ sung các quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Tư pháp.  

11. Ông Đỗ Viết Thuận - Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên: Phối 

hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tư pháp rà soát hệ thống quản 

lý chất lượng, thủ tục hành chính để xây dựng, bổ sung, mở rộng hệ thống quản lý 

chất lượng; Áp dụng các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; 

xây dựng bổ sung các quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực Nội vụ. 

12. Bà Vũ Thị Hồng Tươi - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, 

Ủy viên: Áp dụng các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây 

dựng bổ sung các quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

Tài chính - Kế hoạch. 

13. Ông Đinh Văn Trâm - Trưởng phòng VH-TT huyện, Ủy viên: Áp 

dụng các quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây dựng bổ 

sung các quy trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao. 

14. Ông Nguyễn Mẫn: Chánh thanh tra huyện, Ủy viên: Áp dụng các 

quy trình chung, quy trình tác nghiệp đã được ban hành; xây dựng bổ sung các quy 

trình tác nghiệp theo bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra. 

15. Ông Đặng Xuân Thủy - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

Thư ký: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy trình đã 

ban hành tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” huyện; tổng hợp thông tin 

từ các cơ quan chuyên môn để trình lãnh đạo xem xét quyết định bổ sung, sửa đổi 

vào các quy trình đã ban hành; ghi chép đầy đủ các thông tin trong quá trình đánh 

giá nội bộ, đôn đốc các cơ quan thực hiện việc khắc phục, phòng ngừa các điểm 

chưa phù hợp trong quá trình đánh giá nội bộ; định kỳ tham mưu báo cáo Ban chỉ 



 

3 
 

  

đạo ISO Tỉnh, UBND huyện về kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của huyện; ghi biên bản 

các kỳ họp xem xét lãnh đạo, họp Ban chỉ đạo ISO huyện. 

Thông báo này thay thế Thông báo số: 72/TB-UBND ngày 15/11/2019 

của BCĐ ISO huyện. Yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo nghiêm túc 

thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo ISO tỉnh Nam Định; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Các đ/c thành viên Ban chỉ đạo; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                 

Đặng Ngọc Cường 
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