Chiu ngày 9/12/2014 Trung tâm Thông tin Khoa hc và Công ngh - S Khoa hc và Công ngh
phi hp UBND Qun Liên Chiu t chc Tp hun ph bin kin thc pháp lut v o lng cho tiu thng các ch
Qun Liên Chiu ti hi trng BQL ch Hòa Khánh.
Trong bui tp hun. Th.S Trn Vn Hi ã trình bày 3 ni dung ch yu: Gii thiu tng quan v Lut o lng, tuyên
truyn pháp lut v o lng (Thông t s 28/2013/TT-BKHCN và Ngh nh s 80/2013/N-CP) và hng dn s dng
cân ng h lò xo cho các tiu thng tham gia. Ngoài ra, các báo cáo viên còn dành thi gian tho lun và
gii thích c th, y nhng thc mc ca các tiu thng qua ó giúp h nm bt, nhn thc úng và chp hành tt công
tác qun lý o lng trên a bàn.
Theo ông Nguyn ây - Phó Trng phòng Kinh t Qun Liên Chiu cho bit: "Nhìn chung các h tiu thng u
chp hành tt các quy nh ca Nhà nc trong kinh doanh, tuy nhiên vn còn mt s h cha chp hành úng các
quy nh v o lng i vi phng tin o, yêu cu o lng i vi chun o nên xy ra trng hp thiu ht, sai s trong o lng, mt
s h chm tr kim nh cân quá 12 tháng, thm chí không kim nh, nh hng n quyn li ngi tiêu dùng và vi
phm quy nh v o lng".
Theo k hoch, nm 2015, Phòng Kinh t - y ban nhân dân Qun Liên Chiu s phi hp vi các c quan chc
nng thng xuyên t chc các t thanh kim tra công tác o lng trên a bàn các ch ca qun. Thông qua lp tp
hun, các tiu thng s nm vng pháp lut, quy nh và nhng hình thc, mc x pht khi vi phm v o lng, t ó s chp
hành nghiêm túc bo v quyn li ngi tiêu dùng và góp phn xây dng Ch Hòa Khánh và các ch ln trên a
bàn t chun ch vn minh.
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