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BẢN XÁC NHẬN
Hiêụ lưc̣ của Hê ̣thố ng quản lý chấ t lươ ̣ng theo tiêu chuẩ n quố c gia TCVN
ISO 9001:2015 tại UBND Huyện Yên Khánh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH
Căn cứ Luâ ̣t Tổ chức Chiń h quyề n điạ phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyế t đinh
̣ số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc áp dụng Hệ thốn g quản lý chấ t lươ ̣ng theo TCVN ISO 9001:2008 vào
hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuô ̣c hê ̣ thố ng hành chiń h Nhà nươ;́ c
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 Quy đinh
̣ chi
tiế t thi hành Quyế t đinh
19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
̣ số
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 thuô ̣c hê ̣
thố ng hành chính nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN tại địa phương;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan thường trực),
XÁC NHẬN
Hê ̣ thố ng quản lý chấ t lươ ̣ng theo tiêu chuẩ n Quố c gia TCVN ISO
9001:2015 áp dụng tại UBND Huyện Yên Khánh có hiệu lực đối với các lĩnh vực
quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tiêu chuẩn quốc gia
và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng của Bộ KH&CN./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh, Sở KH&CN (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Huyện;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Lưu: VT
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