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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 

 
    TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH 

         

Căn cứ Quyết định 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 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 24/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định 510/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN 9001:2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban), gồm 

các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Hoàng Thanh Tùng - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - 

Trưởng ban; 

2. Ông: Nguyễn Sỹ Tiến - Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế - Đại diện 

Lãnh đạo về chất lượng (QMR); 

3. Ông: Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh - ủy viên; 

4. Ông: Lương Sỹ Đường - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh - ủy viên; 

5. Ông: Hồng Hữu Vĩnh - Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh - ủy viên; 

6. Ông: Trần Thái Hợp - Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng, Ban Quản lý Khu 
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kinh tế tỉnh - ủy viên; 

7. Ông: Dương Đình Hà - Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên & Môi trường, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh - ủy viên; 

8. Ông: Hồ Quốc Long - Phó giám đốc TT XTĐT và CUDV KKT tỉnh,  uỷ viên; 

9. Ông: Nguyễn Đình Đường - Chuyên viên Văn phòng, Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh - Thư ký ISO. 

Điều 2. Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có nhiệm vụ: 

Xem xét tình trạng hiện tại về cơ cấu tổ chức, phạm vi, lĩnh vực công việc chức 

năng của Ban, các thủ tục hành chính để xác định phạm vi, lĩnh vực áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Chủ trì tổ chức các khóa đào tạo cần thiết trong quá trình xây dựng và áp dụng 

Hệ thống. 

Chủ trì biên soạn các tài liệu bắt buộc mà Mô hình khung đã quy định và xem xét 

phân công biên soạn các tài liệu tác nghiệp của các Bộ phận, các Thủ tục hành chính 

hiện hành. 

Chỉ đạo và kiểm soát các Bộ phận xây dựng các tài liệu của hệ thống quản lý chất 

lượng phục vụ cho công việc của mỗi Bộ phận. 

Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ, các cuộc họp xem xét của lãnh đạo để liên tục 

cải tiến hệ thống. 

Phân công làm việc với các chuyên gia tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng để thực hiện đúng nội dung và tiến độ như đã thỏa thuận. 

Điều 3. Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR) có trách nhiệm: 

Đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

Ban; 

Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, 

thực hiện và duy trì; 

Phê duyệt và duy trì chương trình đào tạo về chất lượng cho các Phòng chuyên 

môn thuộc Ban; 

Chỉ đạo công tác đánh giá nội bộ, tổ chức xem xét định kỳ Hệ thống quản lý chất 

lượng, giúp Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng các mục tiêu, chất 

lượng hàng năm; 

Báo cáo trực tiếp với Trưởng ban các vấn đề liên quan đến Hệ thống quản lý chât 

lượng và các nhu cầu cải tiến; 

Đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức đước các yêu cầu của khách hàng 

(tổ chức, công dân); 

Đại diện cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để liên hệ với các tổ chức bên ngoài 

về các vấn đề liên quan tới Hệ thống quản lý chất lượng của Ban. 



Điều 5. Thư ký ISO có nhiệm vụ 

Theo dõi, điều phối các Phòng chuyên môn của Ban trong việc triển khai biên 

soạn, chỉnh sửa các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng; 

Là đầu mối liên lạc trực tiếp với tư vấn trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng; 

Kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng thuộc phạm vi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

kể cả những văn bản pháp quy có liên quan tới các lĩnh vực hoạt động của Ban trong 

hệ thống quản lý chất lượng; 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

136/QĐ-KKT ngày 16/8/2019. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn, các 

cá nhân có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Sở KH&CN (để biết); 

- Trưởng ban; 
- Các Phó Trưởng ban; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

        
 

 


