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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 huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  
 

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 Công văn số 297/CTHADS-VP ngày 05 tháng 7 năm 2021 của 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Mô hình khung Hệ 

thống QLCL theo TCVN 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-CTHADS ngày 26 tháng 7 năm 2021 của 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc công bố Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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 

huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Trương Hùng Cường, Chi Cục trưởng -Trưởng ban; 

2. Ông Lê Chí Cường, phó Chi cục trưởng-phó Trưởng ban 

 3. Bà Đoàn Thiên Hương, Chấp hành viên -Thành viên 

 4. Ông Lê Hoàng Hai, Chấp hành viên-Thành viên 

 5. Ông Trương Hoàng Vũ, Chấp hành viên-Thành viên 

Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm các thành viên 

1. Bà Đặng Thị Thúy Anh, Thẩm tra viên, thành viên-Tổ trưởng 
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2. Bà Nguyễn Thị Anh Thụy, Thư ký-Tổ viên 

3. Bà Lê Thị Ngọc Hân, cán bộ-Tổ viên 

 Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo tham mưu giúp Lãnh đạo Chi cục 

trưởng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, áp dụng, công bố, duy 

trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục; thực hiện chế độ tổng 

hợp, báo cáo về Cục THADS theo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu. 

Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn kiến thức chung về Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng 

dên toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động tại Chi cục. 

Chỉ đạo triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục theo Mô hình khung đã công bố tại 

Quyết định số 165/QĐ-CTHADS của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo và Tô thư ký do Trưởng 

ban phân công (có phụ lục phân công đính kèm Quyết định). 

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

Điều 4. Công chức Chi cục thi hành án dân sự và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 4; 

- Cục THADS tỉnh Hậu Giang; 

- Lưu: VT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai  

xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

 ISO 9001:2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy 
 (Kèm theo Quyết định số    /QD-CCTHADS ngày    tháng 8 năm 2021 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) 

 

1. Trưởng Ban chỉ đạo (Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự): 

1.1. Lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Chịu trách nhiệm trước Cục 

Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

1.2. Triệu tập các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo. 

1.3. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. 

1.4. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban Chỉ đạo. 

1.5. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền cho thành viên Ban chỉ đạo giải 

quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình. 

1.6. Được sử dụng con dấu của Chi cục Thi hành án dân sự. 

1.7. Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều phối các hoạt động của Ban Chỉ 

đạo và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo ISO; 

1.8. Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh kiến nghị Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Hậu Giang và Tổng cục thi hành án dân sự phương hướng, biện pháp giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác trien khai và áp dụng Hệ thống Quản lý 

chất lượng 

1.9. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ và áp dụng 

Hệ thống Quản lý chất lượng của Chi cục Thi hành án dân sự. 

1.10. Đôn đốc các Thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các công việc 

được phân công, điều chỉnh hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đẩy 

mạnh công tác triển khai và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng; chủ trì, theo 

dõi kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai và áp dụng Hệ 

thống Quản lý chất lượng 

1.11. Trực tiếp chỉ đạo Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo trong các hoạt động 

chuyên môn có liên quan. 

2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo ISO 

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công. 

2.2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo ISO, chuẩn bị ý kiến 

đóng góp về các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Ban Chỉ đạo ISO, 

kịp thời đề xuất thay đổi, cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

2.3. Chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách; 

Chịu trách nhiệm nội dung các quy trình hồ sơ của mình và báo cáo kịp thời cho 

Ban Chỉ đạo ISO về công tác áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng thuộc phạm 

vị, trách nhiệm của mình; 

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trường Ban Chỉ đạo. 
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3. Nhiệm vụ của thư ký Ban Chỉ đạo ISO 

3.1. Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo ISO 

trình Trưởng ban Chỉ đạo phê duyệt. 

3.2. Là đầu mối duy trì liên hệ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong 

triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO. 

3.3. Chuẩn bị các văn bản, tài liệu phục vụ các cuộc họp định kỳ hoặc đột 

xuất của Ban Chỉ đạo ISO. 

3.4. Tham mưu công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc đánh 

giá kết quả thực hiện công tác triển khai, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý 

chất lượng của các công chức trong đơn vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 


		2021-08-26T15:55:07+0700
	Việt Nam
	Trương Hùng Cường<cuongth.hug@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




