
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KT&HT 
V/v báo cáo kết quả áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 

Trùng Khánh, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Trà Lĩnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) huyện Trùng Khánh về duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại UBND huyện 

Trùng Khánh; 

Thực hiện Công văn số 1802/SKHCN-ĐLCL ngày 24/11/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ Cao Bằng về việc báo cáo kết quả áp dụng HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. 

Để có cơ sở dữ liệu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và sở Khoa học và Công 

nghệ về tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 năm 2022 của huyện Trùng Khánh, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan báo cáo một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại 

cơ quan, đơn vị (Có Phụ lục1 đề cương Báo cáo gửi kèm theo). 

2. Báo cáo của các cơ quan đơn vị gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO huyện) đồng thời 

gửi bàn điện tử qua địa chỉ thông tin điều hành IOffice (Nguyễn Văn Dự - Chuyên 

viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 13/12/2022 để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ ISO huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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