
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KHCN-TĐC                   Tây Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện 

Quyết định số 518/QĐ-UBND 
 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công thương; 

- Sở Giao thông và Vận tải; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Tài Nguyên và Môi trường; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình  tỉnh; 

- Báo Tây Ninh. 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 518/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phân 

công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh, 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan biết để triển khai thực hiện (kèm theo 

Quyết định số 518/QĐ-UBND) và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động quản lý, 

kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phân công về Sở Khoa học và 

Công nghệ với những nội dung như sau: 

- Nội dung báo cáo: Theo đề cương kèm theo. 

- Báo cáo định kỳ theo thời gian quy định như sau: 

+ Báo cáo 6 tháng trước ngày 30/5 hàng năm. 

+ Báo cáo năm trước ngày 30/11 hàng năm. 



Báo cáo định kỳ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (kèm file mềm) thông 

qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

         ường    th ng    phường    T  T    inh  t nh T    inh  

Điện thoại:   76  8      

Email: quanlychatluong.tbt@gmail.com 

Trân trọng./.  

 

 ơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở KH&CN; 

- Trang thông tin TBT Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, Chi cục TĐC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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