
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKHCN-TĐC 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật và Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

                                     

Kính gửi:   

- Các Sở: Nội vụ; Công thương; Y tế; Xây dựng; Giao thông 

vận tải; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch 

và Đầu tư; Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

                                   
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 

số 33314/VP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc góp ý dự 

thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, trong đó giao Sở Khoa học và Công 

nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo công văn góp 

ý của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý 

dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (dự thảo Tờ trình, dự thảo 

Thông tư gửi kèm theo). Văn bản góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 

ngày 19/8/2021, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: chicuctdc.ls@gmail.com 

để kịp thời tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND tỉnh. 

Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TĐC. 

                                           KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh                  
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