
 

     

                                    Kính gửi:   

                          - Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh. 
 

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP về việc 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 chất lượng sản phẩm hàng hoá; hoạt động khoa học công nghệ; chuyển 

giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2022). 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 345/UBND-VP Ngày 

12/01/2022 về việc triển khai Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Sở 

Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để nghiên cứu, 

tổ chức thực hiện. 

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã đăng tải Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ tại Cổng thông tin điện tử của 

Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: http://www.skhcn.baria-vungtau.gov.vn 

(tại mục Văn bản hành chính), kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ 

động trong việc truy cập, nghiên cứu, áp dụng./. 

 (Gửi kèm: Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính 

phủ). 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tinh (b/c);             
- GĐ (b/c); 

- TT TT&UD KHCN (t/h); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

                      Trần Duy Tâm Thanh 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số:           /SKHCN-TTr Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 

V/v triển khai Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

 

http://www.skhcn.baria-vungtau.gov.vn/
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