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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

––––––––––––––– 

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

Số: 303 /SKHCN-TĐC Đồng Nai, ngày 17  tháng 3  năm  2015 
V/v tài liệu phục vụ Buổi tọa đàm  

“Thực trạng về hoạt động Tiêu 
chuẩn Đo lường - Chất lượng của 

các địa phương trong vùng, các vấn 
đề đặt ra trong giai đoạn tới” 

 

 
Kính gửi:  

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 
- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương. 

 
Căn cứ văn bản số 4126/BKHCN-ĐP ngày 10/11/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ và Kế hoạch số 1087/KH-UBND ngày 06/02/2015 của UBND 

tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ vùng Đông 

Nam Bộ lần thứ XIII năm 2015 tại tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần 

Việt Thanh tại cuộc họp sáng ngày 04/3/2015 về việc chuẩn bị cho Hội nghị 

giao ban. Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ tổ chức cuộc tọa đàm, trao đổi 

thực trạng về hoạt động TCĐLCL của các địa phương trong vùng, các vấn đề 

đặt ra trong giai đoạn tới.  

Trên cở sở đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai đã 

có thông báo đề nghị các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc các Sở 

Khoa học và Công nghệ trong vùng Đông Nam Bộ báo cáo tình hình hoạt động 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2011-2015 và định hướng hoạt động 

giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 

Đồng Nai đã tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

các tỉnh, thành phố vùng đông nam bộ giai đoạn 2011 – 2015 và kiến nghị của 

các Chi cục các tỉnh Vùng Đông Nam Bộ. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng và Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương các tài liệu phục vụ 



2 
 

cho buổi tọa đàm “Thực trạng về hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng 

của các địa phương trong vùng, các vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới” 

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ Phát triển khoa 

học và công nghệ địa phương sớm có ý kiến, trong đó sớm trả lời kiến nghị của 

các Chi cục để phục vụ Buổi tọa đàm đạt kết quả cao. 

Trân trọng./. 
Đính kèm:  

- Báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2011 – 2015 của 7 Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố vùng đông nam bộ; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
giai đoạn 2011 – 2015 của các tỉnh, thành phố vùng đông nam bộ; 

- Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của 7 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng các tỉnh, thành phố vùng đông nam bộ; 

 
  

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC  
- Bộ KH&CN (báo cáo); 
- Thứ trưởng Trần Việt Thanh (Báo cáo) 
- Các Chi cục TĐC vùng ĐNB; 
- Lưu: VT,TĐC. 
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