
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VCCI chi nhánh Vũng Tàu; Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động 

đo lường trên địa bàn tỉnh. 

 

Triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 

đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án 996), ngày 

23/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về triển khai 

thực hiện Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn đến năm 2025.  

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch, Sở Khoa 

học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 23/8/2021 của 

UBND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có liên 

quan đến hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi về Sở Khoa 

học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

quan tâm, thực hiện./. 

(Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: https://sokhcn.baria-

vungtau.gov.vn) 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ Sở KH&CN (báo cáo); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC.                                                                                          

            

 

 Trần Duy Tâm Thanh 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số:           /SKHCN-TĐC  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường, đổi mới hoạt động 

đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 

nâng cao năng lực cạnh tranh và 

hội nhập quốc tế, giai đoạn đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT. 

 

https://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
https://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-30T13:38:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Duy Tâm Thanh<thanhtdt@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-09-30T14:35:22+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-09-30T14:35:23+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-09-30T14:35:23+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-09-30T14:35:28+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




