
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND        Chi Lăng, ngày    tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc  

hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 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, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc áp 

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

tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện 

Chi Lăng năm 2022. 

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001 tại UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả kiểm tra 

theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tên trong danh 

sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phòng chuyên môn huyện; 

- Chánh VP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP (HVT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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