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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Về việc tuyên truyền Ngày tiêu
chuẩn thế giới 14/10/2017

Kính gửi: ………………………………………………
………………………………………………
Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn
để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối
tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của
các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự
nguyện áp dụng theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.
Hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn đã trở thành một bộ phận không thể
tách rời với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội, là công cụ,
phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, thương
mại; nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo
an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường, sử
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu
dùng và xã hội.
Nhằm đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn
vinh những nỗ lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây
dựng tiêu chuẩn quốc tế, năm 1970 theo sáng kiến của Ông Faruk Sunter - Chủ tịch Tổ
chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chọn ngày 14/10 là Ngày tiêu chuẩn thế giới.
Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm, đến ngày này 03 tổ chức Tiêu chuẩn hóa hàng
đầu thế giới: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế
(IEC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) phối hợp cùng đưa ra thông điệp để các
quốc gia là thành viên triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức
về tầm quan trọng của tiêu chuẩn trong phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia nói
riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Hưởng ứng Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế giới năm nay với chủ đề “Tiêu
chuẩn giúp thành phố thông minh hơn” để khẳng định vai trò quan trọng của tiêu
chuẩn trong hỗ trợ phát triển các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi
thành phố nhằm xây dựng thành phố thông minh, Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến
quý Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố Thông điệp Ngày tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2017
của Chủ tịch ISO, Chủ tịch IEC và Tổng thư ký ITU để tiếp tục tuyên truyền đến các
phòng, đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý hưởng ứng
Thông điệp này./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban giám đốc Sở;
- Chi cục TĐC;
- TTTT&TK KHCN (đăng bài);
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký: Nguyễn Văn Giới

DANH SÁCH VĂN BẢN
TUYÊN TRUYỀN NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 14/10/2017

1. Sở Thông Tin và Truyền Thông;
2. Sở Lao động Thương Binh và Xã hội;
3. Sở Công Thương;
4. Sở Y Tế;
5. Sở Giao Thông và Vận Tải;
6. Sở Tài nguyên và Môi trường;
7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
8. Sở Tài Chính;
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
10.Sở Khoa học và Công nghệ;
11.Sở Nội Vụ;
12.Sở Giáo dục và Đào tạo;
13.Văn phòng UBND tỉnh;
14.Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long;
15.Báo Vĩnh Long;
16.Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ.
17.Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ
18.UBND TP Vĩnh Long;
19.UBND huyện Long Hồ;
20.UBND thị xã Bình Minh;
21.UBND huyện Bình Tân;
22.UBND huyện Mang Thít;
23.UBND huyện Vũng Liêm;
24.UBND huyện Trà Ôn;
25.UBND huyện Tam Bình;
26.Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long;
27.Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Long Hồ;
28.Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh;
29.Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bình Tân;
30.Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mang Thít;
31.Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũng Liêm;
32.Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Trà Ôn;
33.Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tam Bình;
34.Ban quản lý các khu công nghiệp.

