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Bắc Kạn, ngày         tháng  8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng 

 từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Xây dựng 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Thông tư 116/TT-BTC ngày 11/08/2015 của Bộ Tài Chính quy định 

công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, các tổ chức hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2018/NQ-UBND ngày 10/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo; 

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/09/2018 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 2488 /QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2020; 
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Căn cứ Kế hoạch số 1252/KH-SXD ngày 28/7/2020 của Sở Xây dựng về 

chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng từ Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động của Sở Xây dựng với các nội dung sau: 

- Tổng kinh phí thực hiện là 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng).  

( Có biểu dự toán chi tiết kèm theo) 

- Nguồn kinh phí: Nguồn chi thường xuyên được giao tại Quyết định số 

2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Giao cho Văn phòng Sở căn cứ dự toán được duyệt phối hợp với 

các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng nguồn 

kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Kế toán Sở; Ban Chỉ đạo 

ISO; Tổ giúp việc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h);  

- Trang TTĐT SXD;  

Gửi bản giấy: 

- Kho bạc NN;                                                        

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP, KT.                                                                                       

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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