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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
Số: 5629

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 14 tháng 8 năm 2018

/UBND-ISO

"V/v chuẩn bị cho đợt kiểm
tra HTQLCL ISO 9001:2008
năm 2018 của UBND Tỉnh
Khánh Hòa"

Kính gởi: - Văn phòng HĐND và UBND Tp,
- Phòng Nội vụ,
- Phòng Quản lý đô thị,
- Phòng Tư pháp,
- Phòng Kinh tế,
- Phòng Tài chính - Kế hoạch,
- Phòng Văn hóa - Thông tin
- Phòng Lao động - TB&XH,
- Phòng Tài nguyên và Môi trường,
- Phòng Giáo dục và Đào tạo,
- Thanh tra Tp,
UBND thành phố nhận được Thông báo số 853/TB-SKHCN ngày 24
tháng 7 năm 2018 "V/v kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải
tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018” ;
UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các cơ quan, cơ quan đơn vị tham gia Hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 triển
khai thực hiện:
1. Các đơn vị rà soát các nội dung kiểm tra, danh mục hồ sơ tài liệu cần
chuẩn bị phục vụ cho hoạt động kiểm tra tại Phụ lục 2, Phụ lục 3A, Phụ lục 3B
kèm theo Thông báo 853/TB-SKHCN.
* Các đơn vị gửi báo cáo theo Phụ lục 3A, Phụ lục 3B về Văn phòng
HĐND và UBND thành phố chậm nhất trước ngày 25/8/2018 để tổng hợp (bản
mềm gửi qua địa chỉ emai bttoan@khanhhoa.gov.vn)
2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ rà soát, đôn đốc các đơn vị thực
hiện các nội dung đáp ứng theo danh mục hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị phục vụ
cho hoạt động kiểm tra tại Phụ lục 2, Phụ lục 3A, Phụ lục 3B kèm theo Thông
báo 853/TB-SKHCN.

- Chuẩn bị báo cáo và các bằng chứng liên quan gửi về Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lương Chất lượng Khánh Hòa hoàn thành trước ngày 31/8/2018.
Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.
* Ghi chú: Gởi kèm Thông báo 853/TB-SKHCN
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như trên (VBĐT);
- Lãnh đạo UBND Tp;
- Lãnh đạo Vp;
- Lưu: VT, Toàn.
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