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QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL theo  

TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường Tân Quy Đông 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

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

hành chính Nhà nước; 

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO phường Tân Quy Đông.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND phường Tân 

Quy Đông (sau đây gọi là đoàn đánh giá chất lượng nội bộ):  

 - Bà Phạm Thị Ngọc Thanh, PCT.UBND,     Trưởng đoàn; 

 - Ông Tống Phong Sơn, VP-TK,  Đánh giá viên, Thư ký; 

 - Ông Nguyễn Minh Triết, TP- HT,  Đánh giá viên; 

 - Bà Tăng Nguyễn Phượng Loan, TB&XH,   Đánh giá viên; 

- Ông Tống Tấn Minh, VP-TK,              Đánh giá viên; 

 Điều 2. Đoàn đánh giá chất lượng nội bộ có trách nhiệm thực hiện đánh 

giá chất lượng nội bộ tại các đơn vị theo đúng kế hoạch được phân công và đúng 

quy trình, quy định. 

 Trưởng đoàn đánh giá chất lượng nội bộ có trách nhiệm chỉ đạo chung, 

phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong đoàn, là đầu mối liên hệ 

giữa đoàn đánh giá và bên được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá; Lập 

và kiểm soát chương trình, phạm vi đánh giá; Tổng hợp, lập báo cáo quá trình 

thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ. 



 Thành viên đoàn đánh giá chất lượng nội bộ có trách nhiệm chuẩn bị theo 

kế hoạch đánh giá đã ban hành, tiến hành đánh giá tại các Ban ngành chuyên 

môn được phân công; Kịp thời báo cáo Trưởng đoàn về các vấn đề phát sinh; 

Ghi nhận thông tin, thu thập các bằng chứng đánh giá, đối chiếu với các chuẩn 

mực đánh giá để xác định sự phù hợp, không phù hợp và ghi nhận các hồ sơ 

bằng chứng; Đồng thời lập báo cáo đánh giá gửi về Trưởng đoàn theo phân công 

để tập hợp báo cáo trong cuộc họp kết thúc. 

 Thư ký đoàn đánh giá vừa là thành viên đánh giá, vừa có trách nhiệm tổng 

hợp các báo cáo của đoàn đánh giá.  

 Kết thúc mỗi đợt đánh giá, đoàn đánh giá có trách nhiệm lập báo cáo đánh 

giá gửi Đại diện lãnh đạo chất lượng và Chủ tịch UBND phường; Đồng thời 

chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến đợt đánh giá cho Ban ISO để lưu trữ theo 

đúng quy trình đánh giá chất lượng nội bộ của UBND phường. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trưởng Ban chỉ 

đạo triển khai ISO; Trưởng đoàn đánh giá chất lượng nội bộ; Các công chức 

chuyên môn và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.               
 
 

Nơi nhận:    
- Như Điều 3;  
- Lãnh đạo UBND phường TQĐ; 

- Lưu: VT, Ban ISO. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

                
 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
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