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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1509 /VP-KGVX
V/v truyền đạt ý kiến của lãnh
đạo UBND tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1093/TTrSKHCN ngày 17/9/2019 về việc ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch
triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 – 2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
Theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014
của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập là khuyến khích (không bắt buộc); vì vậy, Sở Khoa học và Công
nghệ làm việc với các cơ quan có liên quan để thống nhất, đề xuất UBND
tỉnh đảm bảo thực hiện thực chất, có hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách nhà
nước.
Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để
Sở Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và
Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp, Lao
động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công
Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công
nghiệp Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc483.
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