
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SKHCN-TĐC 

 V/v triển khai thực hiện công bố  

danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

thuộc trách nhiệm quản lý của  

Bộ Khoa học và Công nghệ   

Bình Định, ngày           tháng 02  năm 2020 

 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Thực hiện Văn bản số 163/UBND-VX ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc triển khai thực hiện công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng 

tải công khai thông tin sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ trên trang Website của Sở Khoa học và Công nghệ và Chi 

cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng tại chuyên mục “Thông báo” để các tổ chức, 

các nhân liên quan nắm bắt và triển khai kịp thời. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Chi cục TĐC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Nguyễn Hữu Hà 

 


		2020-02-05T10:40:46+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T15:50:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<vp@skhcn.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T15:50:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<vp@skhcn.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-05T15:50:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<vp@skhcn.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




