
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

Số:             /UBND-TH 
V/v tiếp tục xây dựng và áp dụng  

Hệ thống quản lý chất lượng theo  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Sa Thầy, ngày         tháng       năm         . 

 

 

  

Kính gửi:    

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3284/UBND-KGVX ngày 10/12/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

(HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức 

thuộc Hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Tiến hành xây dựng áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 theo  

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3495/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 

của UBND tỉnh về chuyển đổi 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 tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 204/KH-UBND 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện về chuyển đổi 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 huyện Sa Thầy. 

2. Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng theo 

dõi, đôn đốc việc triển khai xây dựng, áp dụng, chuyển đổi HTQLCL của các cơ 

quan, đơn vị, tổng hợp báo cáo theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện báo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên (T/hiện); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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