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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
_________________ 

Số:           /UBND-CNXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày         tháng 01 năm 2022 
V/v phổ biến Nghị định số 13/2022/NĐ-CP  

ngày 21/01/2022 của Chính phủ 

                     

Kính gửi: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Ngày 26/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Nghị định số 

13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo 
lường (đính kèm); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:  

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các cơ 
quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất những nội 

dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, phổ biến nội dung 
Nghị định nêu trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết, 
thực hiện. 

(Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ 
https://chinhphu.vn/he-thong-van-ban để xem nội dung Nghị định nêu trên)./. 

Nơi nhận:                                                                      
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Như trên;                                                                                        
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD.      

     TL. CHỦ TỊCH 
     KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Tâm 
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