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QIJYET BINH
Ban hành mçic tiêu cht lu'qng theo tiêu chun TCVN Iso 9001:2008
t41 Uy ban nhân dan huyu Cam Xuyên Ham 2019
t BAN NHAN DAN HUYEN
Can eli Lust T chfrc ChInh quyn dja phucrng ngây 19 tháng 6 nAm 2015;
C5n cü Quyk dinh 19/2 014/QD-TTg ngày 05/3/20 14 eUa Thu W&ng ChInE
phU v viec áp dung HTQLCL theo TCVN ISO 900 1:2008 vào hoat dng eUa eac
eq quan, th chure thuc h thng hành chinh nhâ nuó'c;
Can cli Quy& djnh s 1002/QD-IJB ngãy 10/04/2008 cüa UBND tinh v viêc
"Ap dung h thng quãn 1 chAt luqng theo tiêu ehun TCVN ISO 9001:2008 vào
hoat dông cüa cáe ca quan hành ehinh Nba nuOc trên dja bàn tinh Ha Tinh";
Time hiên K hoach s 52/KH-SKHCN ngày 15/01/2019 cüa S& Khoa h9c Cong nghé v vic chuyn d'i, xay drng va áp dpng h tht'ng quãn I chAt Iuçrng
theo tiêu chuAn TCVN ISO 9001:2015 trén dja bàn tinh Ha Tinh nAm 2019;
Xét d nghi eüa Ban cM d?o ISO huyn,
QUYET BITcH:
Biu 1. Ban hânh mue tiêu chAt luçing nàm 2019 eüa Uy ban nhãn dan
huyn CAm Xuyên vOi cae noi dung sau:
1. PhAn dAu 98% ha sa giâi quyk dung thôi gian quy djnE, t5' l vuut thôi
gianla 10%;
2. 100% ha sa lien quan dn thu tpe hãnh chinh và ha sq cOng viêc dirge 1p
danh muc tài lieu va danh muc ha sa;
3 PhAn dAu t' I khiu ni va th cáo doi 0,1%;
4. PhAn dAn t' 1 sai, 1i trong qua trmnh giâi quyt cOng vic thrói 0,1%;
5. 100% can bô, cOng chure, vién ehfrc trong cu quan thAu hi&u va thue hiên
theo H thng quán 1 chAt hrcing theo TCVN ISO 9001:2015 dã thrçic ban hành.
Diu 2. Các phông chuyên mon thuôc UBND huyn có trách nhiém thvc
hiên nhiêm vi dam bâo dñng muc tiêu chAt hrcxng áã dà ra. Can cü vào mue tiêu
chAt hrgng cüa UBND huyn, các phông tij xây dmg mue tiêu chAt hrcxng näm
2018 cUa dan vj mInh.

Diu 3. Quyt djnh có hiu Ivc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn; Ban chi d?o ISO huyn; cac
phông, ban thuic UBND huyn và các to chüc, cá nhân có lien quan can cü thi
hânh Quyk djnh nây.I.,j
Nci nhân:
DAN
•Nhudiêu3;
- Sâ Khoa hcc&Công ngh;
- Chi cue TCDLCL;
- Chü tjch, cac PCT IJBND huyGn;
- UBND các xã, thi trjn.
- Liru: VT.
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