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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 3692/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan,  ngày 13 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động của UBND huyện Văn Quan 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 
 

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

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 TCVN ISO 

9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan 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 9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 05/4/2018 UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo 

TCVN ISO 9001:2008 sang HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại 

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực 

hoạt động trong Phụ lục Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ, công 

chức, người lao động và triển khai thực hiện trong đơn vị mình, đảm bảo tuân thủ 

áp dụng theo các tài liệu Hệ thống đã được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; 
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Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông 

tin; Thanh tra huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận:   
- Như Điều 4 (T/h); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ ISO huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 
 

 

  

 
 

 


