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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng
và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về 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 24/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND
tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Y tế Hậu Giang trực thuộc UBND tỉnh Hậu
Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 102//KH-SKHCN ngày 12/4/2019 của Sở Khoa học
Công nghệ về việc Duy trì và chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan đơn vị tỉnh Hậu
Giang;
Xét đề nghị của Chánh Văn Phòng Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện hệ thống
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan Sở Y tế tỉnh Hậu
Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO), gồm các thành viên như sau:
* Trưởng ban:
Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang;
* Phó Trưởng ban:
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chánh Văn phòng Sở Y tế;
* Thư ký:
Bà Lý Kim Yến, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế;
* Thành viên:
- Ông Lê Văn Tạo, Trưởng Phòng TCCB Sở Y tế;
- Ông Trương Văn Hạnh, Chánh Thanh tra Sở Y tế;
- Ông Lâm Diệu Quang, Q. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế;
- Ông Nguyễn Thanh Thế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế;
- Bà Phan Thị Diễm Thúy, Trưởng Phòng QLHN Sở Y tế;
- Ông Huỳnh Thanh Giang, Phó Trưởng phòng KHTC Sở Y tế;
- Ông Lê Văn Khởi, Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP;
- Bà Đồng Ngọc Dễ, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa;

- Bà Võ Thị Hoàng Loan, Chi cục Trưởng Chi cục DSKHH-GĐ;
- Ông Võ Chí Đại, Giám đốc Trung tâm PC HIV/AIDS;
- Ông Nguyễn Văn Khương Em, Chuyên viên phụ trách ISO Sở Y tế.
Điều 2. Ban chỉ đạo ISO có trách nhiệm xây dựng, thực hiện và duy trì hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2015, với nội dung cụ
thể như sau:
1. Xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch áp dụng và duy trì chuyển đổi
hệ thống chất lượng ISO theo TCVN 9001:2015 đạt hiệu quả cao hơn vào công
tác cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang.
2. Đảm bảo hệ thống quản lý vận hành một cách nhuần nhuyễn và chịu
trách nhiệm về việc kiểm soát hiệu lực của các tài liệu hệ thống quản lý chất
lượng ban hành áp dụng.
3. Ban hành và kiểm soát tài liệu, hồ sơ trong hệ thống, thực hiện đơn giả
n hoá hệ thống biểu mẫu.
4. Theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận chuyên môn, các đơn
vị có liên quan trong việc thực hiện hoạt động khắc phục, phòng ngừa. Hướng
dẫn và giải quyết những vướng mắc, thắc mắc của các bộ phận liên quan trong
suốt quá trình triển khai thực hiện ISO.
5. Phê duyệt các chi phí liên quan đến xây dựng, thực hiện và duy trì hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Điều 3. Nhiệm vụ của đồng chí trưởng Ban:
1. Được Giám đốc Sở Y tế uỷ quyền chỉ đạo và thực hiện quá trình đánh
giá nội bộ theo định kỳ hàng năm;
2. Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng được
thiết lập, thực hiện và duy trì;
3. Tổ chức các buổi họp xem xét hệ thống quản lý chất lượng theo định
kỳ của lãnh đạo cơ quan;
4. Báo cáo Giám đốc về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất
lượng và các nhu cầu cải tiến;
5. Đảm bảo thúc đẩy toàn bộ cán bộ, công chức của đơn vị nhận thức
được các yêu cầu liên quan trong quá trình triển khai hệ thống quản lý chất
lượng.
Điều 4. Nhiệm vụ của đồng chí Phó trưởng Ban:
1. Thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động của ISO khi Trưởng ban đi
vắng;
2. Phê duyệt quy trình, biểu mẫu theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;
3. Tham gia xây dựng các tài liệu liên quan trong hệ thống theo yêu cầu
của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
4. Báo cáo với Lãnh đạo về kết quả hoạt động của ISO;
5. Kiểm soát quy trình nghiệp vụ gắn với thủ tục hành chính thuộc phạm
vi của Sở Y tế giải quyết;
6. Phối hợp với các bộ phận triển khai việc áp dụng TCVN ISO
9001:2015 cho công chức, viên chức của đơn vị;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban và Lãnh đạo Sở phân
công.
Điều 5. Nhiệm vụ của các thành viên:
1. Tham mưu xây dựng các tài liệu liên quan trong hệ thống theo yêu cầu
của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
2. Xây dựng, ban hành Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, quy
trình, thủ tục giải quyết công việc đối với các hoạt động liên quan đến thủ tục
hành chính cho các tổ chức, cá nhân.
3. Áp dụng hệ thống ISO theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg gửi Văn
phòng Sở Y tế (thông qua thư ký ISO) để tổng hợp thành quy trình thực hiện gửi
Sở Khoa học công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng đơn vị Chi cục
DSKHH-GĐ không có danh mục thủ tục hành chính theo quy định thì xây dựng
Quy trình ISO đối với các thủ tục thực hiện tại đơn vị như: Điều xe, nâng lương,
quản lý tài sản,…;
4. Định kỳ hàng năm, Ban chỉ đạo ISO sẽ tiến hành đánh giá nội bộ và
xem xét đánh giá của Lãnh đạo tối thiểu 1 lần/ năm. Kiểm tra việc thực hiện quy
trình và thời gian theo quy định, kiểm tra các quy trình giải quyết công việc
đúng thời gian quy định.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban và Lãnh đạo Sở phân
công. Đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của Thư ký Ban.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế
1058/QĐ-SYT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Sở Y tế Hậu Giang về việc Kiện
toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN
ISO 9001:2008.
Điều 7. Chánh Văn Phòng Sở Y tế, các Phòng chức năng Sở Y tế, các cơ
quan có liên quan và Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu: VT.
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