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 Mẫu  
Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT-BKHCN 
 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
 

Số: …. 
V/v: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày…… tháng …… năm …… 

 

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 

 I. Tên cơ quan hành chính nhà nước: …………………………………… 

 II. Địa chỉ: ……………………………………………………………… 

 III. Điện thoại: …………………… Fax: ……………………… Email:  

 IV. Hệ thống quản lý chất lượng của ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã được 
….(tên tổ chức chứng nhận).… đánh giá chứng nhận và xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 vào ngày …./…./…. 

 V. Lĩnh vực đề nghị cấp Giấy chứng nhận: 

1. ………. 

2. ………. 

3. ……… 

 

 ….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. gửi kèm theo công văn này: Báo cáo tóm 
tắt quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL; Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối 
với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và Báo 
cáo kết quả đánh giá của …tên tổ chức chứng nhận…, đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008. 

 ….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. cam kết sẽ duy trì, cải tiến, hoàn thiện 
HTQLCL trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá 
giám sát định kỳ theo quy định. 

 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 
      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 Tư vấn và dịch vụ giấy phép: 

 Email: giayphepviet@gmail.com 

 ĐT: 04.35656858 / 0986636080 

 LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á 

 ĐC: 76 Cù Chính Lan – Thanh Xuân – Hà Nội – VN 

 www.giayphepviet.com / www.luatsudongnama.com  
 


