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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v niêm yết, triển khai quy trình Hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
Thực hiện Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban
nhân dân huyện Trùng Khánh về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Ban Chỉ đạo ISO huyện Trùng Khánh đề nghị các cơ quan triển khai thực hiện
một số nhiệm vụ sau:
1. Các cơ quan niêm yết tại trụ sở Quy trình ISO của đơn vị mình (có Quy
trình gửi kèm), đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các
quy trình giải quyết TTHC theo các văn bản quy định và hướng dẫn của ngành
chuyên môn, theo các Quyết định sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực đơn vị
phụ trách, báo cáo về Ban chỉ đạo ISO (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để kịp thời
tổng hợp, điều chỉnh quy trình chung của huyện.
2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện
niêm yết công khai Quy trình ISO chung của huyện tại Bộ phận một cửa. Thực
hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế
một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận
một cửa cấp huyện.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo
ISO) thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan đảm bảo đúng mục tiêu đề ra.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BCĐ ISO huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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