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S&AD /QD-LJBND

QUYETDI H
Ye vic cong bô 1ii H thng qua 1 chat hrqng phü hqp
Tiêu chuân quôc gia TC
9001:2015
Iso

CHUTTCHUYBANNHAND NHUYENHOALJX
Can cz.'cLu42t Td chc chInh quyn djaphw .g ngày 19/6/2015, Luç2t tha &i, bd
sung mt sd diu cia Luat i'd chic ChInh ph' và Luat Td ch&c chInh quyn dja
phwcrng 5d 47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019,
Can c& Quyit djnh sd 19/QD-TTg ngày 05 3/2 014 cüa Thi twang Ci'zInh phü v
•viçc áp ding h thdng quán l5 cha't hrçing theo t êu chudn TCVN ISO 9001:2008 vào
hogt d5ng cia các cci quan, td ch&c thuôc he thdn hành chInh Nhà nwác,
Can c& xác nhan cüa hi tjch UBND huyn oa Lw v vic h thdng quán lj châ't
hrc.rng áp dyng có hiu 4c ngày thángiS nàrn 2 121,
Theo dd nghj cza Tru'óngphông Tu'pháp - w&ng trrc Ban chi dgo ISO UBND
huyn.
QUYET D4
Diu 1. Cong b 1ti H thng quân 1 chat luçlng tti UBND huyn Hoa Lu phü
hçp Tiêu chun qu& gia TC\TN ISO 9001:201 theo quy djnh tti Quyêt djnh

so

19/2014/QD-TTg ngày 05/3/2014 ciia ThU tuâng hInh phU divói các lTnh vie hott
dng trong Phii 1iic ban hành kern theo Quyt djnh nay.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành tU' ngày k và thay th Quyt djnh
s 2162/QD-UBND ngày 29/10/2020 cUa UBND h yn Hoa Lu.
Dieu 3. Chanh Van phong HDND va ND huyçn, Ban chi d.o ISO; cac
S

S

A

phông chuyên mon trirc thuc UBND huyn ch trách nhim thi hành Quyt djnh
nay./.
Nci nhin:
- NhuDiêu 3;
- So Khoa hoc và CN tinh;
- 'ITHU, HDND huyn;
- ChO tjch, PCT. UBND huyn;
- Ltru: VT,TP.
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Duy Quang

