
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:              /UBND-KT&HT 

V/v báo cáo thực trạng áp dụng 

các Tiêu chuẩn kỹ thuật, Quy 

chuẩn kỹ thuật của các sản 

phẩm hàng hoá của địa phương 

trên địa bàn. 

Bảo Lâm, ngày          tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1317/SKHCN-ĐLCL ngày 01 tháng 10 năm 2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về việc đánh giá thực trạng áp 

dụng các Tiêu chuẩn kỹ thuật, Quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm hàng hoá 

của địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ về thực trạng 

áp dụng các Tiêu chuẩn kỹ thuật, Quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm hàng 

hoá của địa phương trên địa bàn huyện, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Bảo 

Lâm đề nghị các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi chung 

là các đơn vị)thực hiện các nội dung sau: 

1. Thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh còn hoạt 

động trên địa bàn đã thực hiện và chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, 

công bố hợp quy. 

(Có Biểu mẫu thống kê danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh gửi kèm). 

2. Gửi báo cáo về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 

25 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo 

quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần trao đổi, liên hệ đ/c 

Thoan - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng, số điện thoại 0975 259 502. 

UBND huyện Bảo Lâm đề nghị các đơn vị nghiêm túc phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 



DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 

(Kèm theo Công văn số:                 /UBND-KT&HT, ngày       tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm) 
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Người tổng hợp Thẩm quyền 

(Ký tên, đóng dấu) 
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