
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HOÀI NHƠN 

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

 
Số:           /UBND-VP 

V/v triển khai xây dựng, áp dụng 

hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001 : 2015 tại  
UBND cấp xã. 

 

 
      Hoài Nhơn, ngày        tháng        năm 2019 

Kính gửi :  UBND các xã: Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân, 

Hoài Hương, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Hoài Châu, Hoài 

Châu Bắc, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và thị trấn Tam Quan. 

 

 

Căn cứ Biên bản làm việc giữa Sở Khoa học và Công nghệ và UBND huyện 

Hoài Nhơn vào ngày 23/8/2019 về triển khai Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 

30/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định. Thời gian qua, đơn vị tư vấn đã triển khai đào 

tạo, tập huấn, hướng dẫn biên soạn tài liệu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

Qua báo cáo của đơn vị tư vấn, hầu hết các địa phương tích cực tham gia tập 

huấn, biên soạn tài liệu. Tuy nhiên, tại một số đơn vị lãnh đạo chưa quan tâm đúng 

mức nên việc triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ (như Hoài Đức, 

Hoài Hương, Tam Quan Bắc, Hoài Tân, Hoài Châu). Trước tình hình trên Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần nâng cao trách nhiệm trong việc triển 

khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 tại địa phương mình, đảm bảo việc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ 

của UBND tỉnh đề ra (hoàn thành việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống 

QLCL trong năm 2019). 

2. Khẩn trương triển khai công tác biên soạn tài liệu, chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết và tiến hành đánh giá nội bộ theo lịch trình tại Văn bản số 500/SMEDEC2 

ngày 13/11/2019 của Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (đơn 

vị tư vấn) về việc tư vấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

Giao đơn vị tư vấn phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện để UBND 

huyện biết, chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                                 KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên;   PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở KHCN(b/c); 

- CT, PCT Trương Đề; 
- LĐVP, CV ; 

- SMEDEC2;                                                                     

-Lưu VT.    
 
                                                             

                    Trương Đề 
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