UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:3190 /SNN&PTNT-QLCL
V/v triển khai thực hiện Nghị định
13/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022
của Chính Phủ.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 10 tháng 8

năm 2022

Kính gửi:
- Trưởng các phòng Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại
Công văn số 5096/UBND-NN ngày 14/4/2022 V/v thực hiện Công văn số
788/BKHCN-TĐC ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao Trưởng các phòng Sở; Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định tại: Nghị định số
13/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022 của Chính phủ về 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 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 theo đề
nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 788/BKHCN-TĐC ngày
13/4/2022 (Nghị định số 13/2022/NĐCP được đăng tải trên trang web:
http://thanhhoa.tcvn.vn).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị
có văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.
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Hoàng Viết Chọn

