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V/v gia han thÝi gian nÙp hô so
tham dir GTCLQG 2021

Kinh gùi:
SoKhoa hÍc và Công nghÇ các tinh, thành phô;
-Chi cuc Tiêu chuân o luong Chåt lugng các tinh, thành phô.
Ngày 19/01/2021, Tông cuc Tiêu chuân o

luong Chât lugng d

co Cong

vn

sô 159/TÐC-TCCL vè Ké ho¡ch hoat Ùng i£i thuong Chât lugng Quôc
g1a GTCLQG) nm 2021. Theo Kê ho¡ch, thoi gian nÙp hô sa cua HÙi dong so
tuyên các tinh/thành phô là truóc ngày 30/6/2021.
Tuy nhiên, trong thòi gian gân ây,

dËch Covid-19

và ang

xây ra t¡i

nhiêu dËa phuong trong cà nuróe, mÙt sôô dËa phuong phài gin cách x hÙi theo
Chi thË so 15/CT-TTg, Chi thË sÑ 16/CT-TTg và Chi thË sô 19/CT-TTg cça Thç
tuóng Chính phù vê phòng, chông dËch Covid-19. Do ó, t¡i nhiêu HÙi ông so

tuyên, công tác xem xét, ánh
thê triên khai theo kê ho¡ch.
Cn

cú vào ê

giá các doanh nghiÇp tham du GTCLQG không8

nghË cça mÙt sô HÙi ông

so tuyên, cn

bien cça di/ch Covid-19 hiÇn nay, Tông cyc Tiêu chuân o
ùi thoi h¡n ti¿p nh-n hô so tham du GTCLQG nm

cú vå thrc të dien

luÝng Chât lugng së8
2021 dên hêt ngày

30/8/2021.

Tong cuc Tiêu chuân o
Co quan dê chú Ùng

luong Chât luong xin trân trong thông báo tói Quýy

triên khai hoat Ùng

GTCLQG n m

2021.

Moi chi tiêt xin liên he
ViÇn Tiêu chuân Chât luong ViÇt Nam

(Vän phòng Giäi thuong Chât luong Quôc gia)
So 8 Hoàng Quôc ViÇt, Câu Giây, Hà NÙi
Diên thoai: 024.37912619

Email:giaithuong@vsqi.gov.vn
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- Liru: VT, TCCL.

H O A

VA LON,

HOc

AN FrWän Vinh

