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QUYET DINH 
Ve viÇc ban hành và áp dång hÇ thóng quän lý chát lugng phù hãp theo tiêu 

chuan Quoc gia TCVN ISO 9001:2015 

UY BAN NHÂN DÂN HUYÆN 
Can ci Luat Tó chiic Chinh quyên dia phnong ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Cân cu Quyét �inh só 19/2014/9Ð-1Tg ngày 05/3/2014 cia Thi tudng Chinh 

phi ve viÇc áp dung hÇ thóng quån lý chât luong theo ti¿u chuân Quoc gia TCVN 
ISO 9001:2008 vào hoat �ông cça các co quan, tÑ chúc thuoc hÇ thóng hành chính 

Nhà nuoc: 

Thuc hien Kë ho¡ch 121UKH-UBND ngày 104/2018 cua UBND tinh vé viÇc 

chuyen doi xáy dung mói và áp dung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tai các 

ca quan thuÙc hê thong hành chinh nhà nuóc tinh Hà Tinh giai �oan 2018-2021; 

Xét de nghi cia co quan Thuong truc Ban chi dao ISO huyen, 

QUYÉT DINH: 
DiÁu 1. Ban hành hÇ thông tài liÇu, quy trinh áp dung theo tiêu chuân quõc 

gia TCVN ISO 9001:2015 t¡i Uy ban nhân dân huyÇn Câm Xuyên. 

(Danh muc các tài liÇu, quy trinh ban hành có phy luc kèm theo) 
Dieu 2. Các phòng, ban, �on vË liên quan truc thuÙc và các cán bÙ, công 

chéc UBND huyÇn có trách nhiÇm doc hiêu và thi thành công viÇc theo dúng quy 

dinh cça hÇ thông tài liÇu này, tiên hành �ua hÇ thông v�n bàn theo TCVN ISO 

9001:2015 vào áp dång trong các ho¡t dÙng thrc tê. 

Các tài lieu cça hÇ thông quân lý chât lugng có hiÇu lyrc të ngày ban hành, 

moi v�n b£n truóc dây trái vÛi quy �Ënh cça các tài liÇu này �êu b/ hçy bò hiÇu låc. 

Trong quá trinh thåc hiÇn, nêu có vuóng m�c dê nghË phân ánh vê Ban chi �¡o ISO 

dé có tháo gõkip thoi. 

Diêu 3. Quyét dËnh có hiÇu lyc kê tië ngày ban hành. 

Chánh V�n phòng HÐND-UBND, Ban chi dao ISO, các phòng, ban chuyên 

môn, các cán bÙ công chéc thuÙc Uy ban nhän dân huyÇn và các tò chéc cá nhân 

có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này./.as 
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HUYA 
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Noi nhan: 
- Nhu diêu 3; 

- Chù tich, các PCT UBND huyên; 

- Luu VT, BCÐ ISO. 

Phan án Th�ng 
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MUC TIÈU CHÁT LUQNG 
Cán bo cong chúe UBND huyÇn Câm Xuyên phân �âu thye hiÇn nâang 

cao chât lrgng cài cách hành chính, không ngirng thôa män sy hài lòng cüa tô 
chre và công dân khi sür dång dich vu công cy thê là: 

1. Xây dung và áp dång hÇ thông quàn lý chât lugmg, phân dâu tháng 11 
n�m 2020 công bô hÇ thông quàn lý chât luong TCVN ISO 9001:2015;

2. Phân dâu 100% các hò so duãc giäi quyêt truóc và dúng h¡n, tý lÇ giäi 
quyêt nhanh hon vê m·t thÝi gian là 20%; 

3. Phân dâu 100% các hô so liên quan �ên thù tåc hành chính và hô so công 
vi�c dugc läp danh måc täi liÇu và danh måc hô so 

4. Phân dâu ty lÇ khiêu n¡i và tó cáo hàng n�m giäm 50% so vÛi näm truóc. 

5. Phân dâu 100% cán bÙ công chúc viên chúc trong co quan thâu hiêu và 
thye hiÇn theo hÇ thông IS0 dã dugc ban hành aea, 

Câm Xuyên, ngày 09 tháng 10 n�m 2020 
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