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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Quyết định số 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 quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 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 quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Nông Văn Kỳ  - Giám đốc Sở   - Trưởng Ban 

2. Ông Đàm Văn Nghị - Chánh Văn phòng - Phó Ban 

3. Ông Nguyễn Văn Minh  - Chánh Thanh tra  - Ủy viên 

4. Ông Nông Ngọc Duyên - Phó Trưởng phòng Đất đai - Ủy viên 

5. Ông Nguyễn Đình Lai  - Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ  - Ủy viên 

6. Ông Nguyễn Phúc Đán  - Phó Trưởng phòng Khoáng sản  - Ủy viên 

7. Bà Võ Thị Nghĩa - Trưởng Phòng TNN-KTTV & BĐKH  - Ủy viên 

8. Ông Chu Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm CNTT TN&MT - Ủy viên 

9. Ông Nguyễn Đức Dũng    - Phó Chánh Văn phòng  - Thư ký  

10. Bà Triệu Thị Quỳnh Thắm  - Chuyên viên Văn phòng  - Thư ký  

 



Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo  

Chỉ đạo thực hiện việc duy trì, cải tiến và mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 theo quy định. 

Các Ủy viên giúp Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn công chức, viên 

chức của đơn vị xây dựng quy trình giải quyết công việc theo ISO đối với từng thủ 

tục hành chính thuộc trách nhiệm tham mưu giải quyết. 

Thư ký giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch duy trì, cải tiến, mở rộng phạm 

vị áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; tổng hợp, công bố, đánh giá nội bộ, thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Điều 3. Văn phòng bảo đảm kinh phí chi hoạt động duy trì, cải tiến thường 

xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC 

ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về “Quản lý tài chính đối với việc áp dụng, duy 

trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008”. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 205/QĐ-

STNMT ngày 25/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Ban 

chỉ đạo ISO Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:    
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 4  (T/h); 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Lưu: VT, TK ISO (15b).  

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nông Văn Kỳ 
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