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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo hệ thống  

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 
Bộ khoa học và công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các tiêu chuẩn; 

 Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ của Sở Y tế; Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 
của UBND tỉnh Lai Châu về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 
số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế Lai Châu.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015 của Sở Y tế tỉnh Lai Châu (viết tắt là Ban ISO) gồm các 
thành viên sau: 

 1. Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Ban ISO 

 2. Phó giám đốc Sở Y tế (Phụ trách Văn phòng Sở) - Phó Ban ISO 

 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế - Thư ký 

 4. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế - Thành viên 

 5. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế - Thành viên 

 6. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Thành viên 

 7. Chánh Thanh tra Sở Y tế - Thành viên 

 8. Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Thành viên 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban ISO 

 - Thực hiện, triển khai áp dụng, đánh giá và giám sát việc áp dụng, hoàn 

thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong phạm 

vi hoạt động của Sở Y tế. 

 - Xây dựng các kế hoạch thực hiện, áp dụng và duy trì và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở 
Y tế hàng năm. 
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 - Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các phòng chức năng thuộc Sở 
Y tế thực hiện và duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

 - Báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đề xuất hướng giải quyết các vấn 
đề phát sinh theo quy định. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến xây dựng, áp dụng và duy 
trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
tại Sở Y tế. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 2065/QĐ-SYT ngày 08/10/2019 của Sở Y tế về việc kiện toàn Ban chỉ đạo hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng chức năng Sở Y tế và 

các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- BGĐ Sở Y tế (b/c); 

- Như Điều 4; 

- Trang TTĐT sở Y tế 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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