
              
Kính gửi:    

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

UBND huyện nhận được văn bản số 234/SKHCN-TĐC, ngày 24/3/2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ duy trì, 

cải tiến và đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, cụ thể như sau: 
 

1. Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Công chức là thư ký BCĐ ISO của huyện và của các xã, thị trấn. 
 

2. Kinh phí:  

2.000.000 đồng/người do cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký chi trả (đã 

bao gồm thù lao giảng viên, chi phí tài liệu, nước uống, hội trường, chi phí giấy 

chứng nhận và thuế VAT). 
 

3. Thời gian, địa điểm:  

Dự kiến tổ chức trong quý II/2022 (thời gian, địa điểm cụ thể Sở KH&CN 

sẽ có thông báo sau). 
 

Danh sách đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ duy trì, cải tiến và 

đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan, đơn vị 

gửi về UBND huyện (qua Bộ phận Tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện) 

trước ngày 02/4/2022 để tổng hợp gửi Sở Khoa học và Công nghệ./. 

(Gửi kèm mẫu văn bản đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
      Tạ Ngọc Huế 

  
 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN YÊN MÔ 

 
Số:         /UBND- VP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

              Yên Mô, ngày       tháng  3 năm  2022 

V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ duy trì, cải tiến và đánh giá  

nội bộ HTQLCL theo TCVN  
ISO 9001:2015 
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Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân huyện 

  

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Số điện 

thoại 
Email 

Nam Nữ 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: .... 
 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

 
 

 
 

 
  

 
  

 

TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 
 

Số:         /......... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

                    .............., ngày       tháng  3 năm  2022 

V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ duy trì, cải tiến và đánh giá nội 
bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 
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