
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-VP Tràng Định, ngày     tháng 6 năm 2022 

V/v chuẩn bị tài liệu, nội dung báo 

cáo, thành phần làm việc với Đoàn 

kiểm tra ISO 9001:2015. 

 

 
 

Kính gửi:   Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 24/TB-BCĐ ISO, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về Thông báo lịch kiểm tra việc áp 

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

9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị năm 2022. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Các phòng ban chuyên môn chuẩn bị hồ sơ liên quan đến nội dung 

kiểm tra (gồm: Kế hoạch triển khai ISO của năm, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ 

đạo ISO, các Quyết định công bố HTQLCL, hồ sơ đánh giá nội bộ, họp xem xét 

của lãnh đạo, các quy trình ISO của đơn vị, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của đơn vị). Hoàn thành các nội dung gửi về UBND huyện qua (Văn 

phòng HĐND&UBND huyện) trước ngày 22/6/2022. 

2. Các phòng: Nội vụ, Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường huyện xây 

dựng báo cáo riêng của đơn  và chuẩn bị các nội dung theo yêu của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tại Thông báo trên. 

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp xây dựng Báo cáo 

chung của UBND huyện, bố trí thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo yêu 

cầu của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tại Thông báo trên. Hoàn 

thành báo cáo trình UBND huyện trước ngày 01/7/2022. 

(Có Thông báo số 24/TB-BCĐ ISO, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống iOffice huyện). 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tham mưu, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
La Văn Dương 
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