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V/v triển khai thực hiện  

Nghị định số 126/2021/NĐ-

CP ngày 30/12/2021 của 

Chính Phủ 

 

 

 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định: Nghị định số 99/2013/NĐ-CP 

ngày 29/8/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công 

nghệ và Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/01/2022. 

Để triển khai có hiệu quả, đúng quy định các nội dung Nghị định nêu trên, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Hải 

quan Ninh Thuận phổ biến đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan 

thuộc thẩm quyền quản lý để nghiên cứu và triển khai thực hiện các nội dung 

được quy định tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý 

hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật được quy định tại Nghị định này. 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật Thông tư, văn bản hướng 

dẫn mới của Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các 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 đảm bảo hiệu lực, hiệu quả 

đúng thẩm quyền quy định. 
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3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh đăng tải, phổ biến Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện theo đúng quy định.  

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định này, trường hợp có phát 

sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời có văn bản gửi 

về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để giải quyết 

theo quy định./. 

(Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có đăng 

trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
  Lê Huyền 
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