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TP. Hà Tĩnh, ngày         tháng     năm 2020 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ đánh giá nội bộ thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Cơ quan 

HĐND-UBND thành phố Hà Tĩnh  
_________________________________ 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN HĐND-UBND THÀNH PHỐ  
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Kế hoạch 121/KH-UBND ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh về việc 

chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-SKHCN ngày 22/01/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND thành 

phố về việc Chuyển đổi, duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số18/KH-CQ ngày 24/02/2020 của Cơ quan HĐND-

UBND thành phố về việc Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan HĐND-

UBND thành phố năm 2020 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Tổ đánh giá nội bộ thực hiện đánh giá việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Cơ 

quan HĐND-UBND thành phố Hà Tĩnh, gồm các thành viên có tên dưới đây:  

1 Ông: Trần Quốc Đạt, Chánh Văn HĐND-UBND – Tổ trưởng; 

2. Ông: Trần Trọng Dũng, Phó Chánh VP HĐND-UBND – Tổ phó; 

3. Ông: Nguyễn Thế Công, Phó phòng Kinh tế - Tổ phó; 

4. Bà: Lê Thị Hoài An, CV phòng Văn hóa TT – Thành viên; 

5. Bà: Võ Thị Vinh, Thanh tra viên, Thanh tra Tp – Thành viên; 

6. Ông: Nguyễn Tiến Cương, CV phòng TC-KH – Thành viên; 

7. Ông: Lê Nhật Linh, CV phòng TNMT – Thành viên; 

8. Bà; Nguyễn Quỳnh Trang, CV phòng Tư pháp – Thành viên; 

9. Ông: Nguyễn Văn Tùng, CV phòng Kinh tế - Thành viên;  

10. Bà; Trần Thị Thu Hiền, CV phòng Nội vụ - Thành viên; 



11. Ông: Lê Đình Lương, CV phòng Y tế - Thành viên; 

12. Bà: Bùi Thị Liên, CV phòng Lao động-TBXH – Thành viên; 

13. Ông: Nguyễn Quốc Kỳ, CV phòng QLĐT – Thành viên; 

14. Ông: Nguyễn Trọng Đức, CV phòng GĐ-ĐT – Thành viên; 

15. Bà: Ngô Thị Huyền Nhung, CV Văn phòng HĐND- UBND – Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đánh giá: 

- Xây dựng  nội dung, chương trình và Tổ chức đánh giá việc thực hiện áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 

2015 tại cơ quan HĐND-UBND thành phố Hà Tĩnh. 

- Các thành viên Tổ đánh giá có trách nhiệm nghiên cứu đánh giá các hoạt 

động của các phòng chuyên môn theo đúng sự phân công của Tổ trưởng (có 

phân công kèm theo). Ghi chép đánh giá đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả 

đánh giá tại các phòng chuyên môn vào Phiếu ghi chép (Theo mẫu gửi kèm) 

chuyển cho Thư ký của Tổ đánh giá để tổng hợp. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết thủ tục hành chính của các phòng, ban, đơn vị cho người dân; kiểm tra, rà 

soát các thủ tục hành chính đã bãi bỏ;  

- Trưởng các phòng chuyên môn tạo điều kiện để các thành viên thuộc 

đơn vị tham gia Tổ đánh giá đúng thời gian; tổ chức, phân công chuyên viên có 

trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ phục vụ tốt cho hoạt động đánh giá 

đúng thời gian. 

      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

140/QĐ-CQ ngày 25/10/2019 của Cơ quan HĐND-UBND thành phố. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng các phòng chuyên môn; Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, Thư ký BCĐ ISO. 

. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

 

 
 

 

 

 

Lê Quang Đức 
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