
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 Số:         /SKHCN-TTr 

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 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tư pháp; Công Thương; Thông tin  

truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Cục Hải Quan; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy BĐBP; 

- Công An tỉnh. 

 

 Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số  

2478/VP-KGVX ngày 23/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN); Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với 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 theo nội dung chỉ đạo 

tại các văn bản trên. 
 

Ý kiến góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Thanh tra Sở) trước 

ngày 29/6/2021 để Sở KH&CN tổng hợp trình UBND tỉnh theo quy định. 

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

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc SKHCN:  

QLKH; QLCN&QLCN, CCTĐC; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 

 

 

 



 

DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN 

1. UBND các huyện, thành phố; 

2. Sở Tư pháp;  

3. Sở Công Thương; 

4. Sở Thông tin truyền thông; 

5. Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

6. Cục Hải Quan; 

7. Cục Thuế tỉnh; 

8.  Bộ Chỉ huy BĐBP;  

9. Công An tỉnh; 

10. Các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Phòng Quản lý khoa học; 

- Phòng Quản lý công nghệ và quản lý Chuyên ngành; 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
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