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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Công văn số 718/QMT, ngày 13/11/2019 của Công ty Tư vấn 

quản lý Quốc tế và hỗ trợ thuật cao về tập huấn nhận thức HTQLCL và phương 

pháp triển khai hệ thống tài liệu; kỹ năng đánh giá nội bộ; hướng dẫn ĐGNB, công 

bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2015; Văn phòng HĐND và UBND 

huyện mời dự Hội nghị tập huấn với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo; 

- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp; 

- Công chức các phòng, ban, ngành phụ trách ISO;  

- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách ISO tại UBND các xã, thị trấn. 

2. Thời gian:  01 ngày , bắt  đầu vào lúc 8h00 phút, ngày 05/12/2019 (thứ 

năm). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

4. Nội dung: Tập huấn về kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Hướng dẫn đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh 

đạo; Hướng dẫn duy trì HTQLCL; Hướng dẫn công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001: 2015. 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời 

gian, thành phần mời./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH. 

                           CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

                                Đặng Văn Nam 
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