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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý
chất lượng TCVN ISO 9001:2015
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 18/2021/QĐ-UBND ngày
15/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên,
người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; số 30/2017/QĐUBND ngày 27/6/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tài chính;
Căn cứ Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc
chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại
các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại Hà Tĩnh giai đoạn 20182021;
Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày 14/01/2021 về việc Xây dựng
và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc
hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2021;
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;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính gồm các ông, bà có tên
sau đây:
1. Ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Quốc Hương, Phó Giám đốc Sở - Phó Ban.
3. Ông Hà Huy Tâm, Chánh Văn phòng Sở - Thường trực Ban.

4. Ông Trần Anh Quân, Trưởng phòng Giá-CS - Thành viên.
5. Ông Phạm Chí Hiếu, Trưởng phòng Ngân sách - Thành viên.
6. Ông Nguyễn Tân Mỹ, Trưởng phòng TCDN - Thành viên.
7. Ông Nguyễn Tiến Lộc, Chánh Thanh tra Sở - Thành viên.
8. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng TCĐT - Thành viên.
9. Ông Phan Đăng Tuấn, Trưởng phòng HCSN - Thành viên.
10. Ông Lương Quang Diên, Trưởng phòng NSHX - Thành viên.
11. Ông Nguyễn Viết Hòa, Chuyên viên VP Sở - Thư ký Ban.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các phòng thực hiện triển khai,
áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào
hoạt động cơ quan đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.
Giao ông Nguyễn Quốc Hương - Phó Ban thay mặt Trưởng ban chịu trách
nhiệm tổ chức điều hành các thành viên thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng
theo nội dung, kế hoạch đã xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết
định số 4411/QĐ-STC ngày 18/11/2020; Chánh Văn phòng, thành viên có tên
tại Điều 1 và tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP.

Trịnh Văn Ngọc

