
  

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:            /BNN-KHCN 

V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế 

Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT (lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

Kính gửi:  

- Các Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Tài chính; 

- Các Tổng cục, Cục; 

- Các Viện, Học Viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 839-NQ/BCSĐ ngày 19/7/2019 của Ban cán sự 

Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 3112/QĐ-BNN-KHCN ngày 

12/8/2019 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới hoạt động khoa 

học và công nghệ ngành Nông nghiệp và PTNT trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

quốc tế và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã chủ trì rà soát, sửa đổi, soạn thảo Thông tư thay thế 

Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 3581/BNN-

KHCN ngày 29/5/2020 gửi các cơ quan, đơn vị cho ý kiến về Dự thảo Thông tư 

thay thế nêu trên. Tuy nhiên sau khi tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ và các Bộ có liên quan, nội dung Dự thảo Thông tư thay thế nêu trên 

đã có nhiều thay đổi. 

Để hoàn thiện và ban hành, Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi đến cơ quan, 

đơn vị Dự thảo Thông tư và các văn bản có liên quan để nghiên cứu, có ý kiến 

góp ý bằng văn bản và gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 

trước ngày 10/9/2021, bản điện tử gửi về địa chỉ lynv.khcn@mard.gov.vn để 

tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Vụ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KHCN (KTD, 30b) 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, 

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ninh 
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