UY BAN NHAN DAN
HUYN HOA UI
S: 'f'IiQD-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DJp-Tiydo-Hinhphtic
Hoa L , ngày /iI tháng 8 náin 202]

QUYET D •INH
Ban hành và áp thing H thng tài 1iu euãn 1 chat Iuçrng theo tiêu chutn
Quôc gia TCVN IS 0 9001:2015
UY BAN NHAN DA HUYN IIOA UI
Can c&Luçt Td chüc chInh quyn diaph g ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can ct Quye't djnh 19/2014/QD-TTg n ày 05/3/2014 cza T/n twang ChInh
Pht v vic v vic áp dyng h th6ng quán / chá't lwçrng theo tiêu chua2n TCVN
ISO 9001:2008 vào hogt dç5ng c?a các co qu n hành chInh nhà nzthc,
Can c K hogch so' 42/KH-UBND ng 26/3/202 1 cia Uy ban nhán dan
huyçn Hoa Lw v vic duy trl, cái tiln h t dng quán l chá't lu'Q'ng theo tiêu
chudn quócgia TCVNISO 9001:2015 nàm 2 21;
Theo d nghj ca Trwàngphông Twph'p - Thtcàng try'c Ban cl-il dgo ISO
Uj ban nhán dan huyn.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành áp diing các tài 1iu cüia h thng quãn Ir theo tiêu chun
Quc gia TC\'N ISO 9001:2015 cüa UBND 1iuyn Hoa Lu bao gôrn các tài 1iu
nhu danh mi1c kern theo quyt djnh nay.
Diêu 2. Các phông chuyên mon tr1c th c UBND huyn có trách nhirn
nghiên ci'ru và thirc hin áp diing theo dñng q y dnh cüa h thng tài 1iu nay,
tin hành dua h thng van ban theo TC\TN I 0 9001: 2015 vào áp diing trong
các hot tong chuyên mon thxc té.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi ha k t1r ngày k.
Van phông HDNID - UBND huyn, Ba chi dao ISO, các phông chuyên
mon trirc thuOc UBND huyn can cir Quyt dj thi hânhJ.(
NtyinhIn:

-Niur Diêu3;
-Lixu:VT.
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