
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /TĐC-VP Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

V/v thông báo kết quả cuộc thi sáng tác  

biểu trưng (logo) và bài hát chào mừng 

kỷ niệm 60 năm thành lập ngành 

TCĐLCL 

 

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục; 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố. 

 

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng (1962 - 2022), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(TCĐLCL) đã phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và bài hát chào 

mừng, Tổng cục cũng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông 

đảo các đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

Các tác phẩm dự thi nhìn chung đều thể hiện được đặc trưng, tiêu biểu về 

truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành TCĐLCL đối với công 

cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội. Tổng cục TCĐLCL 

xin gửi lời cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài ngành TCĐLCL. 

Sau các vòng chấm điểm khách quan và nghiêm túc, trên cở sở những tiêu 

chuẩn chung và các tiêu chí quan trọng của cuộc thi, Tổng cục TCĐLCL thông 

báo kết quả biểu trưng (logo) và bài hát 60 năm thành lập ngành TCĐLCL như 

sau: 

1. BIỂU TRƯNG (LOGO) ĐOẠT GIẢI 

 
Tác phẩm: Khuôn vàng thước ngọc 

Tác giả: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 (QUATEST 3) 



2 

 

Ý nghĩa:  

- Hình ảnh số 6 được cách điệu thành hình ảnh một chiếc thước đo, đồng 

thời là một chiếc còi trọng tài thể hiện cho sự chính xác, tin cậy, công bằng 

trong hoạt động TCĐLCL, bên trong là logo “Chất Lượng Tạo Thịnh Vượng” 

của Tổng cục nhấn mạnh vai trò của Tổng cục trong hoạt động TCĐLCL.  

- Hình ảnh số 0 là quả địa cầu tượng trưng cho sự hòa nhập với thế giới, 

hội nhập và kết nối các tiêu chuẩn chất lượng của thế giới; trong đó, hình ảnh 

Ngôi sao tượng trưng cho hàng Việt Nam chất lượng cao, ngôi sao của sự hài 

lòng về chất lượng. Ngoài ra ngôi sao vàng cũng là hình ảnh đại diện cho ý chí, 

linh hồn dân tộc Việt Nam. Tổng thể thể hiện sự liên kết giữa Việt Nam với thế 

giới thông qua 3 điểm tượng trưng cho TCĐLCL. Bên cạnh đó, những đường 

kết nối kinh tuyến - vĩ tuyến bên trong quả địa cầu tạo thành hình ảnh của một 

nguyên tử với các electron bay xung quanh. Hình ảnh nguyên tử đại diện cho 

khoa học cùng với bánh răng đại diện cho công nghệ liên tục thay đổi, liên tục 

phát triển trong quỹ đạo chung của thế giới. Trong đó, công nghệ là chiếc 

khuôn, là bánh răng tạo ra động lực quay không ngừng nghỉ, cùng với cốt lõi là 

khoa học sẽ giúp cho nền kinh tế xã hội Việt Nam hòa nhập và sự phát triển 

khoa học công nghệ tiến bộ của thế giới. 

2. BÀI HÁT ĐOẠT GIẢI 

- 01 Giải đặc biệt:  

Tác phẩm: 60 năm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Nhạc và lời: Hà Thanh Hiển 

Đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 (QUATEST 3) 

- 01 Giải Nhất:  

Tác phẩm: Hành khúc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Nhạc: Tô Tú; lời thơ: Quốc Tuấn 

Đơn vị: Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Tổng cục TCĐLCL xin thông báo đến các đơn vị kết quả lựa chọn biểu 

trưng (logo) và bài hát để biết và sử dụng phục vụ cho công tác tuyên truyền, 

quảng bá hình ảnh của ngành TCĐLCL tại địa phương và đơn vị. 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Minh Hiệp 
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