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CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 31-12-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH AN GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
________________________
Số: 24/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 19 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường
trên địa bàn tỉnh An Giang
___________________

Trong những năm qua, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp
luật về đo lường và tỉnh ta cũng đã tổ chức nhiều đợt thanh tra chuyên đề về hoạt
động đo lường từng bước đảm bảo công bằng trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ
quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã
hội của tỉnh.
Tuy nhiên, tình trạng gian lận trong hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh vẫn
còn xảy ra, cụ thể như: tuỳ tiện cân, đong, đo, đếm hàng hóa gây sai lệch, thiếu định
lượng. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về
hoạt động đo lường chưa được thực hiện thường xuyên; sự phối hợp giữa các ngành,
các cấp trong việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường
chưa chặt chẽ….
Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về
hoạt động đo lường. Đồng thời, để thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Đo lường và
Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ về ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định", Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ thị:
1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn,
nghiệp vụ, theo dõi và tăng cường thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về kiểm
định các phương tiện đo lường cụ thể là:
a) Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn nhằm thực thi có hiệu quả Pháp
lệnh Đo lường, Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ quy
định về đơn vị đo lường chính thức và các Quyết định của Bộ Khoa học và Công
nghệ về công tác đo lường phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.
b) Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiểm định các phương tiện đo
thuộc danh mục phải kiểm định nhà nước và cấp chứng chỉ kiểm định; tăng cường
hoạt động giám sát đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, trang bị các phương tiện đo
để thực hiện việc kiểm tra hàng đóng gói sẵn.

