
UBND HUYỆN HỮU LŨNG 
VP HĐND VÀ UBND HUYỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số: 167/VP-TH 
V/v báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, 
 duy trì  cải tiến và chuyển đổi HTQLCL 

 năm 2019 

 Hữu Lũng, ngày  07 tháng 11 năm 2019 

 

        Kính gửi:  
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; 
- UBND các xã: Nhật Tiến, Hòa Lạc, Tân Thành, Sơn Hà, Minh 
Sơn, Cai Kinh, Đồng Tân, Hồ Sơn, Minh Hòa, Minh Tiến, Yên 
Vượng và Thị Trấn Hữu Lũng. 

 
 

Thực hiện Công văn số 866/SKHCN-TĐC ngày 05/3/2014 của Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến và chuyển đổi 
HTQLCL năm 2019; 

Để có cơ sở báo cáo công tác triển khai áp dụng HTQLCL năm 2019 theo quy 
định, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện) 
đề nghị các đơn vị áp dụng HTQLCL thực hiện báo cáo cụ thể như sau:  

- Tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi HTQLCL tại đơn vị, nội dung báo 
cáo theo mẫu được gửi kèm theo Công văn này (riêng các phòng: Nội Vụ, Tài Nguyên và 
Môi trường, Tư pháp, Trung tâm Y tế huyện báo cáo riêng gửi Sở Khoa học và Công nghệ).  

 Báo cáo gửi về Cơ quan thường trực BCĐ ISO huyện (Qua Văn phòng HĐND và 
UBND huyện), trước ngày  12/11/2019 để tổng hợp.  

Lưu ý: Các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện chuyển đổi áp dụng 
HTQLCL 9001: 2008 sang 9001:2015, đồng thời gửi danh mục và quy trình về Văn 
phòng HĐND và UBND huyện để trình Chủ tịch UBND huyện duyệt, ký.  

Nhận được văn bản này đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực 
hiện./. 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PCT (VX) UBND huyện; 
- C, PVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Nguyễn Văn Dòn 
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