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Số:  20  /QĐ-SCT Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng  

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015  
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 
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 (HTQLCL) theo 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; 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng Sở Công Thương (gọi 

tắt là Ban Chỉ đạo ISO), gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc Sở - Trưởng ban; 

2. Ông Dương Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở - Phó trưởng ban; 

3. Ông Đặng Tiến Bình, Trưởng phòng QLCN - Thành viên; 

4. Ông Trần Huy Thành, Chánh Thanh tra - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Trưởng phòng QLTM - Thành viên; 

6. Ông Lê Đức Hùng, Trưởng phòng QLNL - Thành viên; 

7. Ông Trịnh Hồng Phú, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên; 

8. Ông Phan Xuân Thắng, Chuyên viên Văn phòng - TV, Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được quy định cụ thể tại Bản phân công 

nhiệm vụ Ban chỉ đạo ISO (kèm theo). 



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 93/QĐ-SCT ngày 30/8/2021 của Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực 

thuộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở KH&CN (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quảng 



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO ISO 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SCT ngày 16 tháng 02 năm 2022 

của Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh) 
 

 

I. Mục đích 

Chỉ đạo duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 tại Sở Công Thương Hà Tĩnh. 

II. Phân công nhiệm vụ 

1. Trưởng ban 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến 

hệ thống tại Sở nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phân công nhiệm vụ, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo và các Phòng trong 

việc thực hiện nhiệm vụ đã phân công. 

- Phê duyệt những yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Sở. 

2. Phó Trưởng ban 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động áp 

dụng, duy trì và cải tiến hệ thống tại Sở. 

- Trực tiếp xem xét những yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của 

Sở.  
- Chỉ đạo hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo theo định kỳ. 

3. Thành viên ban 

Chịu trách nhiệm áp dụng, duy trì và cải tiến liên quan HTQLCL tại phòng, 

bộ phận phụ trách; đôn đốc CBCC thuộc phòng, bộ phận thực hiện tốt các yêu cầu 

nội dung quy định tại các quy trình. 

4. Thành viên - Thư ký 

- Chịu trách nhiệm chỉnh sửa, tổng hợp các nội dung yêu cầu sửa đổi trong 

quá trình duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. 

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hậu cần, khâu nối 

để thực hiện việc duy trì và cải tiến hệ thống; tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ, 

họp xem xét của lãnh đạo. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./. 
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