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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 
 

Thực hiện Thông báo số 391/TB-BCĐ ISO ngày 03/6/2019 của Ban chỉ 

đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, 

đơn vị năm 2019 (đợt 3), UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần 

tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra ISO tỉnh với thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố;  

- Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách xây dựng hệ thống quản lý theo 

TCVN ISO 9001 các đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Nội vụ, Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tư pháp, 

Thanh tra, Lao động - TB&XH, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa - Thông tin; 

- Chủ tịch UBND và thư ký ISO, công chức địa chính - xây dựng, văn hóa 

- xã hội các phường: Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Chi Lăng. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 11/6/2019 (Thứ Ba). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp II, Trụ sở HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn. 

Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan để cung 

cấp cho Đoàn kiểm tra; giải trình nội dung liên quan do đơn vị phụ trách. 

 Đề nghị các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND TP ; 
- C,PVP + QTM; 
- Lưu: VT + Hồ sơ; 

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
 


		2019-06-07T16:15:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




