
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /SKHCN-TCKH 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

 

 

                           Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND cấp huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 

13605/UBND-NN về việc thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 

10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành 

thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước, 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN nghiên 

cứu nội dung Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (toàn văn Thông 

tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

http://skhcn.thanhhoa.gov.vn)  để tổ chức thực hiện các quy định quản lý, sử dụng 

và xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo 

bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp xử lý theo quy định./. 

   
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCKH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Lê Xuân Minh 
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