
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số:        /TM-UBND 

 

          Ngã Năm, ngày    tháng  8  năm 2022 

 

THƯ MỜI 

 

Trên cơ sở Công văn số 496/SKHCN-TĐC, ngày 03/6/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc thông báo kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các 

cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; 

Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã tiếp và làm việc cùng Đoàn Kiểm tra của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần kính mời 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành thị xã. 

- Đại điện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã. 

- Thư ký Ban Chỉ đạo ISO thị xã. 

- Công chức, viên chức chuyên môn các phòng, ngành thị xã và Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thị xã được phân công phụ trách, theo dõi ISO tại cơ quan, đơn vị. 

2. Thời gian và địa điểm 

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 05/8/2022 (thứ Sáu). 

* Địa điểm: Tại Phòng họp số 07 UBND thị xã.  

Lưu ý: Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kiểm tra các hồ sơ 

lưu trữ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được xác định trong Hệ thống quản lý 

chất lượng ISO để kịp thời cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan khi Đoàn Kiểm tra yêu 

cầu, đảm bảo đúng quy định. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm 

nêu trên./. 

 Nơi nhận: 
- Thành phần mời; 

- Lưu: VT, VP.            

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

      Phan Văn Trạng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-02T08:44:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Văn Trạng<pvtrang@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-02T09:43:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm<thixann.huyennn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-02T09:43:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm<thixann.huyennn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-02T09:44:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm<thixann.huyennn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




