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quy trình giải quyết TTHC theo Tiêu 
chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 
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Trà Cú, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn  
                                        thuộc Ủy ban nhân dân huyện; 

 

Ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện được Đoàn kiểm tra, giám sát  

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tỉnh kiểm 
tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện Trà Cú năm 2022.  

Qua kết quả kiểm tra, kiểm soát tài liệu tại các quy trình giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) chưa thống nhất biểu mẫu theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi 
hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; cần 
ghi rõ thời gian lưu và nơi lưu được quy định tại các quy trình. 

Để thực hiện tốt Kết luận của Đoàn kiểm tra ISO tỉnh, Kế hoạch số  
01/KH-BCĐ ngày 12/7/2022 của Ban Chỉ đạo ISO và Thông báo số 02/TB-BCĐ 

ngày 06/9/2022 của Ban Chỉ đạo ISO đánh giá nội bộ việc áp dụng, duy trì và cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

trên địa bàn huyện Trà Cú năm 2022.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện: 

1. Chỉ đạo tiến hành rà soát, cập nhật, chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC 
theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

huyện; phối hợp với bộ phận chuyên môn của các Sở, ngành tỉnh đảm bảo tính 
chính xác quy trình giải quyết TTHC; đồng thời các quy trình đã được cập nhật, bổ 

sung, chỉnh sửa đề xuất Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 
sung tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động hành chính của Ủy ban nhân dân huyện.  

2. Thời gian hoàn thành, gửi văn bản giấy và kèm theo file dữ liệu điện tử 

(theo địa chỉ email: tttracu@travinh.gov.vn) đến Văn phòng HĐND và UBND 
huyện chậm nhất ngày 08/11/2022, để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2018-TT-VPCP-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-01-2018-TT-VPCP-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
mailto:tttracu@travinh.gov.vn
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Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần Công 
văn này; các cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ so với thời 

gian quy định thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm kiểm điểm 
trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC;  
- Lưu: VT, NCTH. 

 

 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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