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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 132 /GM-UBND         Đình Lập, ngày 18 tháng 9  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản  

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  
 

 

          Kính gửi:  Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện áp dụng  

                            Hệ thống TCVN ISO 9001:2008 

 

Căn cứ thông báo số 584/TB-BCĐ ISO Lịch kiểm tra Hệ thống quản lý 

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

năm 2018 (Đợt 2). UBND huyện Đình Lập mời các thành phần dự buổi làm việc 

với Đoàn kiểm tra, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và công chức phụ trách 

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

9001:2008 (có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2018 (Thứ 5). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.  

4. Nội dung: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, kiểm 

tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (gửi kèm thông 

báo số 584/TB-BCĐ ISO). 

UBND huyện Đình Lập đề nghị các phòng chuyên môn được kiểm tra 

(theo thông báo số 584/TB-BCĐ ISO) chuẩn bị các hồ sơ liên quan phục vụ đoàn 

kiểm tra và tham dự làm việc đúng thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 

 

Nơi nhận 
- Như kính gửi;       

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                     

- VP HĐND và UBND huyện;                                                           
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 
 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1


DANH SÁCH GỬI CÁC CƠ QUAN 

1. Phòng Nội vụ. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

3. Phòng Tư pháp. 

4. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

5. Phòng Y tế. 

6. Phòng Kinh tế - và Hạ tầng. 

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

8. Thanh tra huyện. 
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