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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống 

 quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

 vào hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc 

 
 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH SƠN LA 
 

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

chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 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 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BDT ngày 10/02/2022 của Ban Dân tộc về 
việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Dân tộc tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Kiện toàn Ban triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc (gọi 
tắt là Ban ISO của Ban) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Thào Xuân Nếnh - Phó Trưởng Ban Dân tộc: Trưởng Ban kiêm 

đại diện (QMR) lãnh đạo về chất lượng; 

2. Bà: Đinh Thị Bích Lan - Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính: Phó Ban; 

3. Ông: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Phòng Chính sách dân tộc: Thành 

viên; 

4. Bà: Ngô Thị Thúy - Chuyên viên, phòng Thanh tra: Thành viên; 

5. Bà: Nguyễn Hương Ly - Chuyên viên phòng Tổng hợp - Hành chính: 

Thư ký. 
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 Điều 2: Ban ISO có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm soát, duy trì, cải tiến thường 

xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong hoạt 

động của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh. 

Ban ISO được sử dụng tài khoản và con dấu của Ban Dân tộc làm cơ sở 

pháp lý trong quá trình hoạt động và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 27/QĐ-BDT ngày 

20/3/2019 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La. 

Điều 4: Lãnh đạo các phòng của Ban và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Khoa học công nghệ; 

- Chi cục đo lường chất lượng; 

- Như điều 4; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CM; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, THHC (Ly). 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Trung Dũng 
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