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KẾ HOẠCH
Tổ chức kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022
Thực hiện Công văn số 3840/TĐC-ĐL ngày 27/12/2021 của Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tôn vinh, động viên khuyến khích các cán bộ làm đo lường và thúc đẩy hơn
nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường.
- Tuyên truyền về kết quả hoạt động đo lường của cơ quan nhà nước, tổ chức,
cá nhân; Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn
tỉnh Sơn La.
- Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc
chấp hành pháp luật về đo lường, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về
đo lường.
2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022 tiết
kiệm, thiết thực, hiệu quả, với hình thức, nội dung phù hợp.
- Chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, hưởng ứng
phù hợp với điều kiện và yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và
tỉnh Sơn La.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung các hoạt động tuyên truyền, phổ biến
- Ý nghĩa của ngày Đo lường Việt Nam năm 2022;
- Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành TCĐLCL (04/4/196204/4/2022);
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- Tình hình hoạt động đo lường của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trên
địa bàn tỉnh Sơn La: Kết quả đã đạt được trong năm 2021 và phương hướng hoạt
động đo lường trong thời gian tới;
- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường của Sở
KH&CN tỉnh Sơn La, Chi cục TCĐLCL tỉnh Sơn La;
- Tuyên truyền về Luật Đo lường, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày
19/10/2012 của Chính phủ, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của
Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Tình hình triển khai Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để 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”; Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN
ngày 18/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Danh mục ngành, lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13187:2020
“Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường”; Quyết định số
510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
“Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại
doanh nghiệp”.
2. Hình thức thực hiện
- Tuyên truyền, phổ biến thông qua các Hội nghị, Hội thảo (nếu có); Các sinh
hoạt tập thể định kỳ; Hội nghị giao ban; Sinh hoạt chuyên đề.
- Đăng tải các thông tin tuyên truyền, phổ biến về ngày Đo lường Việt Nam
trên Trang Thông tin điện tử của Sở và các ấn phẩm khoa học công nghệ của
ngành.
- Treo băng rôn, chạy chữ bảng điện tử có nội dung: “Chào mừng kỷ niệm
ngày Đo lường Việt Nam 20/01/2022” tại trụ sở làm việc (tùy điều kiện thực tế
mỗi đơn vị).
3. Thời gian thực hiện
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam (20/01) trong tháng
01 năm 2022, cao điểm từ ngày 10/01/2022 đến ngày 22/01/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở
tham mưu thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch trên; báo cáo kết quả thực hiện với
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo yêu cầu.
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2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tuyên truyền, phổ
biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa của ngày
Đo lường Việt Nam (20/01) bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.
3. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ nghiên cứu, đăng tải
các nội dung tuyên truyền, phổ biến hưởng ứng kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam
năm 2022 trên Trang thông tin điện tử của Sở.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022 của
Sở Khoa học và Công nghệ. Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Tập thể lãnh đạo Sở KH&CN;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, TĐC (Kh03b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Mạnh Hùng

