
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND 
  

     Kon Rẫy, ngày       tháng       năm  

THÔNG BÁO 

tham gia Khoá đào tạo “Đánh giá viên chất lượng nội bộ HTQLCL 

 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” (Khóa 2) 

 

Thực hiện Thông báo số 167/TB-SKHCN ngày 14/12/2022 của Sở Khoa 

học công nghệ tỉnh Kon Tum Thông báo Tổ chức Khoá đào tạo “Đánh giá viên 

chất lượng nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” 

(Khóa 2).  

UBND huyện thông báo đến các phòng ban chuyên môn thuộc huyện và 

UBND các xã, thị trấn biết, cử công chức tham gia khóa đào tạo với nội dung 

sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7h30’từ ngày 27/12 đến 30/12/2022 (04 

ngày), với 20 người tham dự. 

(Có Danh sách học viên kèm theo) 

2. Địa điểm tổ chức/hình thức đào tạo: Tại Hội trường tầng 2, Khách sạn 

An Thái. Địa chỉ: số 58, đường Đoàn Thị Điểm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum/học trực tiếp. 

3. Nội dung đào tạo: Khoá đào tạo “Đánh giá viên chất lượng nội bộ 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”. 

4. Các chi phí đi lại, ăn, ở, lưu trú,... do cơ quan, địa phương cử tham dự 

khóa đào tạo chi trả theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị cử công chức phụ trách lĩnh vực ISO tham dự đúng số 

lượng, thành phần theo danh sách kèm theo. Đơn vị nào không cử cán bộ tham 

gia hoặc tham gia không đầy đủ thì thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

UBND huyện Kon Rẫy báo để cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và 

UBND xã, thị trấn biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện (t/h); 

- UBND xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH  

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 Trần Khắc Hà 
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