
 

  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:         /GM-UBND                              Cao Lộc, ngày        tháng  9  năm 2021 
  
 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Thông báo số 28/TB-SKHCN ngày 13/8/2021 của Sở Kế hoạch 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về lịch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 tại các cơ quan, đơn vị năm 2021. Uỷ 

ban nhân dân huyện mời các đại biểu tham dự buổi kiểm tra như sau: 

1. Rà soát chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra Hệ 

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

1.1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo, QMR, thư ký ISO các phòng, đơn vị xây dựng HTQLCL riêng: 

Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. 

- Lãnh đạo và công chức các phòng xây dựng HTQLCL chung: Lao động 

Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 1.2. Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 15/9/2021. 

1.3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 4, Trụ sở UBND huyện. 

2. Làm việc với đoàn kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

2.1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo, QMR, thư ký ISO các phòng, đơn vị xây dựng HTQLCL riêng: 

Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. 

- Lãnh đạo và công chức các phòng xây dựng HTQLCL chung: Lao động 

Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Thanh tra huyện; 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2.2. Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 17/9/2021. 

2.3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, Trụ sở UBND huyện. 

Kính mời các đại biểu đến tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
  

Nơi nhận:                                                                                       TL. CHỦ TỊCH                                                                      

- Như thành phần mời;                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                          
- CT, PCT UBND huyện;                                                            

- BCĐ ISO huyện;                                                        

- CPVP; 

- Lưu: VT.                          

                           

                                                                                   Hứa Anh Tuấn 
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