
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v đăng ký kế hoạch xây dựng  

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương  

năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Kon Tum, ngày       tháng      năm           . 

 

 

Kính gửi:   Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006; Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị 

định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật;  

Qua xem xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 

606/SKHCN-TĐC ngày 28 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề 

xuất Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương năm 2021. 

(Kế hoạch và 02 dự án kèm theo) 

Kính đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến để Ủy ban nhân 

dân tỉnh tỉnh Kon Tum có cơ sở hoàn chỉnh trước khi ban hành./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NNTN, KTTH, KGVX.PTDL. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Thị Nga  
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