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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương tại buổi họp kế hoạch 

triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã chủ trì buổi họp kế hoạch 

triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. 

Tham dự buổi họp gồm có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng; các Cục: Kiểm 

soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Kinh tế Địa chất và Khoáng sản. 

Sau khi nghe đồng chí Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, 

Văn phòng Tổng cục báo cáo về kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam; ý kiến của các thành viên tham gia buổi họp, Phó Tổng 

Cục trưởng Đỗ Cảnh Dương đã kết luận như sau:  

1. Công tác xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại các 

Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 20/6/2006, 118/2009/QĐ-TTg 

ban hành ngày 30/9/2009, của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 

367/QĐ-BTNMT ban hành ngày 17/3/2014. Theo đó, Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam phải thực hiện triển khai Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ngay trong năm 2014. 

2. Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa 

học Công nghệ dự thảo quyết định thành lập Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuyển TCVN ISO 9001:2008 tại Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam và Tổ công tác triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuyển TCVN ISO 9001:2008 trình Tổng Cục 

trưởng xem xét, ban hành trước ngày 14 tháng 6 năm 2014. 

3. Giao Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với 

phòng Công nghệ thông tin (Văn phòng Tổng cục) xây dựng kế hoạch triển khai 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và trình Tổng Cục trưởng xem xét, 

phê duyệt trước 30 tháng 6 năm 2014. 

Căn cứ vào ý kiến kết luận nêu trên, Tổng cục yêu cầu các đơn vị nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c); 

- Các Vụ: ĐC, KS, KHTC, TCCB, 

HTQTKH, CSPC, VP. 

- Các Cục: KTĐCKS, KSHĐKSMB, 

KSHĐKSMT, KSHĐKSMN; 

- Lưu: VT, XC(16). 
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