
UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 

Số:                /ĐPTTH-TCHC 

V/v báo cáo kết quả triển khai ISO năm 2021 

và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Ninh Thuận,  ngày         tháng  10 năm  2021 

                  

 

    

       Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận . 

 

 

 

Tiếp nhận công văn số 1243/SKHCN-TĐC ngày 20/10/2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo kết quả triển khai ISO năm 

2021 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2022,  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau: 

- Về kết quả triển khai: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp 

với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến trên 

sóng phát thanh và truyền hình về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác triển khai, thực hiện Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Về dự toán kinh phí: Đài chưa áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO nên không phát sinh chi phí thực hiện ISO cho 

năm 2021 và 2022. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh báo cáo để sở Khoa học và Công nghệ 

tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc;  

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thái 
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