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VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

__________________________________________________

Số: 1532/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

V/v triển khai 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.

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Xét báo cáo số 342/BKHCN-TĐC ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8
năm 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 trong giai
đoạn 2019 - 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương tăng
cường phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại
Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ,
tập trung hoàn thành các mục tiêu đã đề ra của Đề án, góp phần hỗ trợ doanh
nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh
tranh của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; trường hợp phát sinh các
nội dung vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ,
cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: CT, NNPTNT, KHĐT, TC, YT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, ĐMDN;
- Lưu: VT, KGVX (2).NTN
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