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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 10  năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HÀ TĨNH 
 
 

 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 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, 

viên chức; 

Căn cứ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 2806/QĐ-STC ngày 25/7/2019 của Sở Tài chính về 

việc ban hành, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 3962/QĐ-STC ngày 15/10/2019 về việc sửa đổi, áp 

dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 tại Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh. 

 Xét đề nghị của Ban ISO Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 
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19/2014/QĐ-TTg đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ban Giám đốc, 

Trưởng các phòng, Chánh Văn phòng, cán bộ, công chức Sở Tài chính và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Sở KH&CN (b/c); 

- Ban Giám đốc (biết); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Hà Văn Trọng 
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PHỤ LỤC 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ 

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-STC ngày     tháng 10  năm 2019 

 của Giám đốc Sở Tài chính) 

 

STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi chú 

Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng  

1 

Mô hình hệ thống quản lý chất lượng 

- Chính sách Chất lượng 

- Mục tiêu chất lượng 

  

2 
Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài 

liệu, hồ sơ) 
HD.01  

3 Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội HD.02  

4 Hướng dẫn Đánh giá nội bộ HD.03  

5 Hướng dẫn Kiểm soát sự KPH và HĐKP HD.04  

Quy trình quản lý nội bộ  

I Văn Phòng   

1 Quản lý nhân sự QT.VP.01  

II Phòng Ngân sách   

1 Lập phân bổ và giao dự toán ngân sách QT.NST.01  

2 Thẩm định, tổng hợp và quyết toán ngân sách QT.NST.02  

III Phòng Ngân sách huyện xã   

1 Thẩm định quyết toán ngân sách khối huyện xã QT.NSH.01  

2 
Lập, phân bổ và giao dự toán; kiểm tra phân bổ dự 

toán khối huyện xã 
QT.NSH.02  

IV Phòng Tài chính đầu tư  

Thực hiện 

quy trình 

TTHC 

V Phòng Hành chính sự nghiệp   

1 Xét duyệt, thẩm định, quyết toán ngân sách QT.HCSN.01  

2 Lập, quyết định, kiểm tra phân bổ dự toán QT.HCSN.02  

VI Phòng Quản lý giá công sản   
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1 
Thẩm định Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết 

bị của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
QT.GCS.01  

2 

Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 

tài sản, trang thiết bị của các đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

QT.GCS.02  

3 
Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị các 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
QT.GCS.03  

4 
Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất 

các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
QT.GCS.04  

VII Phòng Tài chính doanh nghiệp   

1 
Quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi do UBND tỉnh quyết định. 
QT.TCDN.01  

VIII Thanh tra Sở   

1 Thanh tra QT.TT.01  

Quy trình giải quyết TTHC 

1 

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, tiểu dự án 

hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành, gói 

thầu hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã 

có khối lượng thi công xây lắp sử dụng vốn nhà 

nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định đầu 

tư; thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản sử dụng vốn sự nghiệp. 

QT.01/TTHC 

Theo Quyết 

định số 

3975/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2018 

của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh 

về việc công 

bố thủ tục 

hành chính 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của 

Sở Tài chính 

2 

Thẩm tra quyết toán dự án quy hoạch sử dụng 

nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án dừng thực hiện 

vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây lắp sử 

dụng vốn nhà nước do UBND tỉnh phê duyệt đề 

cương nhiệm vụ hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư. 

QT.02/TTHC 

3 Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  QT.03/TTHC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

       

 

 
 

 

   
 

BẢN CÔNG BỐ 
SỞ TÀI CHÍNH 

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài chính  

phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

đối với cơ quan hành chính nhà nước 

 

 (Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STC  

ngày     tháng 10  năm 2019 của Giám đốc Sở Tài chính) 
 

 

    Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

          

 

 

 

 

 

 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 10 năm 2019   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Trọng 
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