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Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
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V/v giải quyết đề nghị            

của Sở KH&CN tại Tờ trình           

số 1903/TTr-SKHCN      

ngày 20/10/2021. 

 

Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 

                         

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1903/TTr-SKHCN ngày 20/10/2021của 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch “Điều tra, khảo sát, lập 

cơ sở dữ liệu về thực trạng và nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý, áp dụng công cụ 

cải tiến năng suất - chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thực hiện 

chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; 

trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7078/STC-HCSN ngày 

15/11/2021 (có Công văn gửi kèm theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Sở Tài 

chính tại Công văn số 7078/STC-HCSN ngày 15/11/2021 nêu trên, để hoàn thiện 

dự thảo Kế hoạch “Điều tra, khảo sát, lập cơ sở dữ liệu về thực trạng và nhu cầu 

áp dụng hệ thống quản lý, áp dụng công cụ cải tiến năng suất - chất lượng, áp 

dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thực hiện chương trình đảm bảo đo lường 

của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, đảm bảo đúng quy định hiện 

hành của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/12/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Cao Thanh Tùng 
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