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  Số:         /UBND-VP         Tuy Đức, ngày      tháng     năm 2022 
V/v tăng cường công tác duy trì, áp 

   dụng Hệ thống ISO 9001:2015  

    trên địa bàn huyện Tuy Đức 

     

Kính gửi:   

- Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện 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 theo tiêu chuẩn 

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

thống hành chính nhà nước; Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 10/10/20214 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc giá TCVN 

ISO 9001:2015. Để hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong giải quyết 

công việc và việc cập nhật, thay đổi các thủ tục hành chính được bổ sung đưa 

vào áp dụng kịp thời, UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và 

UBND các xã thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát, xây dựng các quy trình về giải quyết các thủ tục hành chính 

thuộc thuộc thẩm quyền theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (gồm các quy 

trình chuyên môn, mục tiêu chất lượng, thông tin dạng văn bản, kiểm soát, xử lý 

sự không phù hợp và hành động khắc phục, cải tiến). Báo cáo về UBND huyện 

(qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trong tháng 5/2022 để công bố lại Hệ 

thống theo đúng quy định 

2. Xây dựng Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất 

lượng năm 2022 của đơn vị gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-

UBND huyện). 

3. Bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác ISO để thường xuyên phối 

hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện trong quá trình xây dựng, duy trì và 

cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời quy 

định cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan trong việc xây 

dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 

4. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo ISO huyện) thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các 

phòng, ban đơn vị và UBND các xã triển khai việc thực hiện Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo các nội dung tại 

Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông. 

Định kỳ tổ chức việc đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo UBND huyện 

trong duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện. 

Nhận được Công văn này, các phòng, ban thuộc UBND huyện và UBND 

các xã khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu cơ quan, đơn vị nào chậm trễ trong 



việc triển khai thực hiện, thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện./. 
 

Nơi nhận:                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP;     

- Lưu: VT (MT). 

    

                 Phạm Thị Phượng 
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