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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1241 / UBND - VP 
V/v đôn đốc xây dựng và áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001:2015 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày  08  tháng 6  năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

                   - Cơ quan Tổ Chức – Nội vụ, Phòng Tài Chính – Kế hoạch,   

                     Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện; 

  -  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SKHCN ngày 22/01/2020 của Sở Khoa học 

Công nghệ về chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế 

hoạch số 207/KH – UBND ngày 10 tháng 02 năm 2020 của ủy ban nhân dân 

huyện. Để thực hiện việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu Cơ quan Tổ Chức – Nội vụ, Phòng Tài Chính – Kế hoạch, Văn phòng Cấp 

ủy – Chính quyền huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Chủ động phối hợp với Công ty dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ 

Việt để triển khai tập huấn, xây dựng các quy trình thủ tục hành chính theo Hệ 

thống ISO, rà soát chính xác hiện nay các lĩnh vực thuộc UBND cấp xã giải 

quyết, có bao nhiêu thủ tục hành chính theo quy định của Bộ thủ tục hành chính 

được UBND tỉnh ban hành, thì xây dựng bấy nhiêu quy trình tài liệu theo hệ 

thống ISO 9001: 2015 để chính thức công bố và áp dụng trước ngày 30 tháng 9 

năm 2020. 

- Bố trí kinh phí thực hiện tại UBND xã, thị trấn. Định mức kinh phí được 

quy định tại Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy 

định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và 

cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.  

2. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ:  

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền trong việc tổ 

chức kiểm tra, đánh giá hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ 

quan, đơn vị hàng năm gắn với kiểm tra Cải cách hành chính huyện.  
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- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện và các cơ 

quan liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phân bổ và sử dụng kinh phí hàng 

năm để triển khai thực hiện. 

4. Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện: 

- Hướng dẫn, theo dõi, giám sát kiểm tra việc duy trì, xây dựng mới và áp 

dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng ban chuyên môn cấp 

huyện và tại các xã thị trấn. Đảm bảo 100% UBND các xã xây dựng và công bố 

áp dụng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 trước 30/9/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá tình 

hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

trong năm 2020.  

Tổng hợp nội dung, đề xuất kinh phí để tham mưu UBND huyện hỗ trợ 

triển khai thực hiện. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL 

của các cơ quan trên địa bàn huyện gửi Lãnh đạo UBND huyện, Sở Khoa học & 

Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, 

vướng mắc phản ánh về Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền huyện qua đồng chí 

Trần Cao Lương – Phó Chánh Văn phòng để được hướng dẫn thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức  
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