UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƯ SÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–T

–H

Chư Sê, ngày 11 tháng 3 năm 2021

229 /QĐ-UBND

QUYẾT ỊNH
Về việ ô g bố ệ t ố g quả ý ất ượ g ù ợ
Tiêu chuẩ Quố gia TVCN ISO 9001:2015
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 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 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc
ban hành kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Hệ Thống
Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021;
Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện về việc
thành lập Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO hành chính huyện.
QUYẾT ỊNH:
iều 1. Công b Hệ th ng quản lý chất lượng
ng tại UBND huyện Chư ê
phù hợ Tiêu chuẩn Qu c gia TCVN ISO 9001:2015 đ i với c c lĩnh vực hoạt động
trong Ph l c ban hành kèm theo Quyết định này.
iều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
iều 3. Ban chỉ đạo điều hành xây ựng và
ng hệ th ng quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn Qu c gia TCVN I O 9001 2015; Chánh Văn phòng HĐNDUBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu tr ch nhiệm thi hành Quyết định
này
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- ở KH&CN tỉnh;
- CT, c c PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- C c hòng, ban đơn vị thuộc huyện;
- UBND c c xã, thị trấn;
- Lưu VT, Ban I O.
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BẢN CÔNG BỐ
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ
Cô g bố ệ t ố g quả ý ất ượ g t i UBND uyệ C ư Sê ù ợ Tiêu
uẩ Quố gia TCVN ISO 9001:2015 đối với ĩ v
t đ g:
1. Lĩnh vực Đất đai – Môi trường
2. Lĩnh vực Tư h
3. Lĩnh vực Gi o c và đào tạo
4. Lĩnh vực Đăng ký kinh oanh - Hợ t c xã
5. Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội
6. Lĩnh vực Hạ Tầng đô thị - Quản lý đô thị
7. Lĩnh vực Xây ựng - Quy hoạch xây ựng
8. Lĩnh vực Công thương - Kinh doanh khí
9. Lĩnh vực đường thủy nội địa
10. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng
11. Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệ công lậ - Tổ chức hi chính hủ
đ i với c c hội - Chính quyền địa hương - Công chức, viên chức
12. Lĩnh vực Dân tộc
13. Lĩnh vực Kinh tế Hợ t c - Khoa học, công nghệ và Môi trường
14. Lĩnh vực Lâm nghiệ - Thủy sản - Thủy lợi
15. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản
16. Lĩnh vực Văn hóa - Thư viện - Viễn thông Internet
17. Lĩnh vực An toàn thực hẩm Y tế
18. Khiếu nại t c o
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