
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP Cao Lộc, ngày     tháng  8  năm 2020 
 

V/v 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                               Kính gửi: 

                                              - Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

                                              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 3288/VP-KGVX ngày 13/8/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh 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. Ủy ban nhân dân huyện  yêu cầu 

các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng của cơ quan, đơn vị mình; đối với các cơ quan, đơn vị 

chưa chuyển đổi sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 khẩn trương hoàn thành việc chuyển đổi sang áp dụng 

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

trong năm 2020 theo Kế hoạch số 144/KH-BCĐ ISO ngày 20/4/2020 của Ban chỉ 

đạo ISO UBND huyện Cao Lộc. 

 2. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, thống kê các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết để xây dựng quy trình áp dụng tại cơ quan, 

đơn vị, đảm bảo phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm toàn 

bộ các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện báo cáo kết quả gửi UBND huyện  trước ngày 25/8/2020 (qua 

Văn phòng HĐND và UBND huyện)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP(Thành); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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