
 

 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH THUẬN  

Số:     3728  /UBND-KGVX 

V/v khẩn trương hoàn thành việc 

xây dựng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001 tại UBND cấp xã. 

                                                                                * 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bình Thuận, ngày 04  tháng 9 năm 2018 

 

 Kính gửi: 

 - Sở Nội vụ;  

 - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

 - Sở Khoa học và Công nghệ; 

 - UBND huyện Phú Quý; 

 - UBND thành phố Phan Thiết; 

 - UBND thị xã La Gi. 
 

Ngày 13/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 873/KH-

UBND giao Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành, địa phương chủ động 

triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020. Theo lộ trình, 

đến 31/12/2018 phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và công bố HTQLCL 

tại Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và 24 

UBND xã, phường thuộc UBND thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, UBND 

huyện Phú Quý và Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ (triển khai năm 2018).  

 Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, mặc dù đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí thực hiện và Sở Khoa học và Công nghệ 

cũng đã tổ chức tập huấn, làm việc trực tiếp, gửi văn bản để đôn đốc, hướng dẫn 

cụ thể nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quan tâm trong việc theo 

dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL để nâng cao 

chất lượng dịch vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. 

 Đến nay, chỉ có 14/26 cơ quan đã áp dụng và thực hiện công bố; 02/26 cơ 

quan mới ban hành tài liệu áp dụng (UBND phường Phú Hài, UBND xã Tân 

Bình); 09/26 cơ quan đang viết tài liệu hệ thống (Ban Tôn giáo, Văn phòng 

Đăng ký đất, UBND phường Phú Thủy, UBND phường Đức Long, UBND xã 

Thiện Nghiệp, UBND phường Tân An, UBND Phường Tân Thiện, UBND xã 

Tân Hải, UBND xã Tân Phước ); 01 cơ quan mới thực hiện đào tạo nhận thức 

chung về HTQLCL (UBND xã Tiến Thành). 

Để triển khai việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo theo lộ trình 

chung của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao:     
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1. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý: Khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo các 

cơ quan trực thuộc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001, đảm bảo đến ngày 31/12/2018 phải thực hiện công bố 

HTQLCL phù hợp theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ và đưa nhiệm vụ hoàn thành việc xây dựng HTQLCL vào 

đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2018. 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 các cơ 

quan trên. Định kỳ hàng tháng cập nhật tình hình, kết quả thực hiện để báo cáo, 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa); 

- Lưu: VT, KGVX, Việt. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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