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Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 
  

Thực hiện Công văn số 1052/BKHCN-TĐC ngày 16/4/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường, 

chất lượng trong kinh doanh Khí , ngày 17/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã ban hành Công văn số 1466/VP-KGVX trong đó giao Sở Khoa học và 

Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu góp ý. Sau khi 

nghiên cứu, xem xét nội dung của dự thảo và tổng hợp các ý kiến góp ý, Sở Khoa 

học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung của bản dự thảo. 

2. Đề nghị cơ quan dự thảo nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung như sau: 

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 21: Đề nghị xem xét chỉnh sửa nội dung: “Tổ 

chức triển khai thực hiện hoạt động quản lý đo lường, quản lý chất lượng, khí theo 

quy định tại Thông tư này” thành “Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động quản lý 

đo lường, chất lượng khí theo quy định tại Thông tư này”. 

- Tại Khoản 7, Điều 22: Đề nghị xem xét sửa nội dung: “Lưu giữ hồ sơ đo 

lường, chất lượng” thành “Lưu giữ hồ sơ đo lường, chất lượng khí theo quy định tại 

Thông tư này”. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, 

tổng hợp./. 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TĐC. 
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