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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản 

 lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015  

tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

THỊ XÃ LONG MỸ 

 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 

2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 

tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 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 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng 

cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-BTP ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc thành lập Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc công bố Mô hình khung Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Công văn số 297/CTHADS-VP ngày 05/7/2021 về việc triển khai 

Mô hình khung Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Hậu Giang; 

Xét nhu cầu công tác của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Đinh Thế Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Long Mỹ - 

Trưởng ban; 

2. Ông Lâm Văn Tuyền, Chấp hành viên trung cấp- Thành viên. 

 3. Bà Ca Thị Bích Phượng, Chấp hành viên sơ cấp- Thành viên; 

 4. Ông Phạm Ngọc Hưởng, Thẩm  tra viên- Thành viên; 

 5. Bà Nguyễn Thị Thiện Mỹ, Kế toán trưởng - Thành viên,  kiêm thư ký 

ban. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo ISO 

1. Ban chỉ đạo ISO có chức năng tham mưu giúp Chi cục trưởng trong 

việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 và Mô hình khung QLCL trong Hệ 

thống THADS vào hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long mỹ, 

tỉnh Hậu Giang. 

2. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ 

thống QLCL tại đơn vị. 

3. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao 

nhận thức về Hệ thống QLCL cho lãnh đạo và cán bộ, công chức thuộc đơn vị. 

4. Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo 

định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu. 

5. Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào khối lượng công việc, Ban Chỉ 

đạo ISO có quyền huy động cán bộ, công chức thuộc Chi cục để triển khai thực 

hiện nhiệm vụ. 

6. Ban Chỉ đạo ISO được sử dụng con dấu của Chi cục Thi hành án dân sự 

thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trong quá trình hoạt động. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Công chức, người lao động và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 4; 

- Cục THADS tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thế Hiệp 
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