
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
Số:          /QĐ-UBND                                Hoài Nhơn, ngày     tháng     năm 2022 

   
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã 

 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

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 quốc gia TVCN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thị xã (gọi tắt là Ban ISO), 
gồm các thành viên sau đây:  

1. Trưởng ban:  

Ông Phạm Văn Chung  -  Phó Chủ tịch UBND thị xã. 

2. Phó Trưởng ban: 

Ông Trương Nam Phong - Trưởng phòng Kinh tế thị xã.  

3. Các thành viên:              

-  Ông Nguyễn Văn Lý - Trưởng phòng Y tế thị xã; 

-  Ông Trần Đinh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã;  

-  Ông Võ Đông Giang - Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã;    

-  Bà Hoàng Thị Bích Chuyên - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; 

-  Ông Nguyễn Ái Việt - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã ; 

-  Ông Phan Văn Quang - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã; 

-  Ông Trần Chí Trung - Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã; 



-  Ông Nguyễn Thế Nam - Phó Chánh Thanh tra thị xã;  

-  Bà Nguyễn Bích Đào - Phó Trưởng phòng Lao động -TB và XH thị xã; 

-  Ông Nguyễn Sanh Trinh  - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; 

-  Bà Phan Thị Thùy - Chuyên viên phòng Nội vụ thị xã; 

-  Ông Võ Đình Quý - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thị xã. 

4. Thư ký: Ông Nguyễn Văn Quân - Chuyên viên phòng Kinh tế thị xã.    

Điều 2: Ban điều hành dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thị xã có nhiệm vụ: 

- Tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng của UBND thị xã, kiểm tra 
việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại 
UBND thị xã và các cơ quan chuyên môn của thị xã. 

- Tổ chức công tác đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo định kỳ để liên tục 
cải tiến hệ thống Quản lý chất lương, giúp Chủ tịch UBND thị xã xây dựng các mục tiêu 
chất lượng hàng năm; 

- Ban điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp theo quy 
định của Nhà nước (nếu có); các thành viên của Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo 
sự phân công của Trưởng ban.  

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số     
14791/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- TT. HĐND thị xã; 
- Lãnh đạo UBND thị xã; 
- Lưu: VT, Ban Iso. 

 CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 
              Phạm Trương 
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