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THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo  

Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính 

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất 

lượng TCVN 9001:2015, Ban Chỉ đạo ISO Sở thống nhất phân công nhiệm vụ 

đối với các thành viên Ban Chỉ đạo như sau: 

1. Ông: Phạm Thành Trung, Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo ISO: Phụ 

trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thực 

hiện xác định, công bố, cam kết chính sách chất lượng đối với hoạt động của Sở 

và thủ tục hành chính áp dụng trong HTQLCL; phê duyệt mục tiêu chất lượng, 

xây dựng và hoàn thiện để công bố tính hiệu lực của Hệ thống QLCL ISO 

9001:2015. 

2. Bà: Trần Thị Thúy Quỳnh, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng ban Chỉ 

đạo: tổ chức việc biên soạn, xem xét, phê duyệt các tài liệu trong quá trình xây 

dựng, duy trì, hoàn thiện Hệ thống QLCL; lập kế hoạch và tổ chức đánh giá nội 

bộ, giải quyết những vấn đề liên quan, báo cáo Trưởng ban về kết quả hoạt động 

của HTQLCL ISO 9001:2015. 

3. Ông: Nguyễn Minh Tú, Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên thường trực: 

tham mưu việc xem xét, đánh giá hệ thống chất lượng tại các phòng chuyên 

môn, lập kế hoạch,theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, phối hợp hoạt 

động giữa các đơn vị, đôn đốc, kiểm tra tình hình áp dụng, tuân thủ Hệ thống tại 

các phòng chuyên môn để báo cáo Lãnh đạo Sở. Trực tiếp tham mưu xây dựng 

và hoàn thiện các quy trình hệ thống và Văn phòng Sở. 

4. Bà: Vũ Thị Thái, Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Ủy viên: 

tham mưu xây dựng và hoàn thiện quy trình thuộc Phòng Tài chính Doanh 

nghiệp. 

5. Ông: Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Quản lý công sản, Tin học và 

Thống kê - Ủy viên: tham mưu xây dựng và hoàn thiện quy trình thuộc phòng 

Quản lý công sản, Tin học và Thống kê. 

6. Ông: Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Ủy 

viên: tham mưu xây dựng và hoàn thiện quy trình thuộc phòng Quản lý Ngân 

sách . 

7. Ông: Đoàn Văn Ước, Trưởng phòng Quản lý Giá - Ủy viên: tham mưu 

xây dựng và hoàn thiện quy trình thuộc phòng Quản lý Giá.  



8. Bà: Phạm Minh Hạnh, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư - Ủy viên: tham 

mưu xây dựng và hoàn thiện quy trình thuộc phòng Tài chính Đầu tư. 

9. Bà: Lê Thị Lan Phương, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự 

nghiệp - Ủy viên: tham mưu xây dựng và hoàn thiện quy trình thuộc phòng Tài 

chính hành chính sự nghiệp. 

10. Ông: Nguyễn Văn Huỳnh, Chánh Thanh tra - Ủy viên: tham mưu xây 

dựng và hoàn thiện quy trình thuộc Thanh tra Sở. 

11. Ông: Trần Trung Hiếu, Chuyên viên Văn phòng Sở - thư ký: là đầu 

mối tổ chức thực hiện việc biên soạn, kiểm soát, phân phối cập nhật thay đổi các 

tài liệu, các biểu mẫu của Hệ thống đảm bảo có sẵn, chuẩn bị các cuộc đánh giá 

nội bộ, xem xét của lãnh đạo, các vấn đề liên quan đến xây dựng, hoàn thiện để 

công bố Hệ thống QLCL của Sở theo quy định. 

Ban Chỉ đạo ISO Sở Tài chính đề nghị các thành viên nghiêm túc thực 

hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Sở KHCN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên BCĐ ISO; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

      GIÁM ĐỐC 

      

 

 

        Phạm Thành Trung 
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