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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  

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

------- 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

  

 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 

17/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật 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 Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của Bộ trưởng 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 cơ quan Thi hành án dân sự;   

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TCTHADS ngày 16/11/2020 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành và áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự;   

 Thực hiện Công văn số 4336/TCTHADS-VP ngày 25/12/2020 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc triển khai Mô hình khung Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;  

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự. 

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 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Tuyên Quang, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

 1. Ông Nguyễn Tuyên, Cục trưởng – Trưởng ban. 

 2. Bà Phan Thị Mai Thảo, Chánh Văn phòng – Phó trưởng ban. 
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 3. Ông Ứng Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên. 

 4. Bà Phạm Thị Linh Điệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành 

án - Thành viên. 

 5. Ông Trần Kim Sơn, Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết, khiếu nại, 

tố cáo - Thành viên. 

 */ Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm: 

 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng- Tổ trưởng. 

 2. Bà Trịnh Thị Nam, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ- Tổ viên. 

3. Bà Hà Thị Mai, Thẩm tra viên chính - Tổ viên. 

 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Thẩm tra viên- Tổ viên. 

 5. Bà Đỗ Thị Hồng Huệ, Chấp hành viên sơ cấp - Tổ viên. 

 6. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Thư ký - Tổ viên. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo  

 - Tham mưu với lãnh đạo Cục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến xây dựng, công bố, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

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

tỉnh; tổng hợp báo cáo 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 

đến toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động tại Cục và các Chi cục trực thuộc.  

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

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các Chi cục trực thuộc theo Mô hình 

khung đã công bố tại Quyết định số 2343/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  

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

ban phân công. 

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

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng các Phòng chuyên môn thuộc Cục  

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Tổng cục THADS (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục THADS các huyện thành phố; 

- Trang thông tin điện tử (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Minh). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

Nguyễn Tuyên 
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