
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

 VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-KGVX 

V/v góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động 

khoa học và công nghệ; chuyển giao 

công nghệ; năng lượng nguyên tử 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.  

Thực hiện Công văn số 1600/BKHCN-TTra ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa 

học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, 

Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan dự thảo Công văn góp ý của UBND tỉnh theo 

yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn trên; gửi dự thảo về UBND 

tỉnh trước ngày 03/7/2021. 

(Công văn số 1600/BKHCN-TTra gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Công Thương, Tư pháp; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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