
   

   

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
  

Số: 879/UBND Cái Răng, ngày   14   tháng    5  năm 2020 
V/v triển khai thực hiện việc chuyển 

đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

lên HTQLCL theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND và UBND quận; 

- Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL  

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ và Kế hoạch số 21/KH-

UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc 

chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

vào hoạt động của các cơ quan trên địa bàn quận Cái Răng năm 2020, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

 1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường nghiêm túc triển khai việc 

chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 vào hoạt động của các phường và hoàn thành trước tháng 8 năm 

2020, để làm cơ sở báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Khoa học Công 

nghệ, cũng như phục vụ cho việc chấm điểm, nâng cao chỉ số cải cách hành chính 

của toàn quận năm 2020. 

2. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận làm 

đầu mối chọn thuê đơn vị tư vấn để triển khai chuyển đổi lên TCVN ISO 

9001:2015, đồng thời có lịch làm việc cụ thể giữa Đơn vị tư vấn với Ủy ban nhân 

dân các phường sau khi thống nhất các nội dung cần triển khai và thời gian thực 

hiện tư vấn chuyển đổi với Công ty tư vấn. 

3. Hình thức triển khai việc chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các phường là các 

phường ký Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn nhằm triển khai chung cùng một đợt với 

Ủy ban nhân dân quận để thống nhất hướng dẫn, tư vấn chuyển đổi lên HTQLCL 

TCVN ISO 9001:2015 cho các phường một cách nhanh chóng, hiệu quả và đáp ứng 

được các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.  



   

   

- Về kinh phí triển khai: các phường thực hiện thuê tư vấn theo Ngân sách đã 

được thành phố cấp tại khoản 6, Điều 4, Thông tư 116/2015/TT-BTC của Bộ Tài 

chính. 

- Trước khi triển khai việc chuyển đổi lên HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 

các phường phải ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, chuyển đổi từ hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 lên hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân 

dân phường, đồng thời ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ISO và 

cử thư ký ISO phối hợp với Đơn vị tư vấn để thực hiện. 

Nhận được Công văn này Chánh Văn phòng Hội động nhân dân và Ủy ban 

nhận dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các cơ quan chuyên môn quận; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Công Khanh 

 

 


		2020-05-14T16:19:28+0700
	Việt Nam
	Vương Công Khanh<congkhanh@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2020-05-14T16:25:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	UBND quận Cái Răng<vpubndcairang@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




