
 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17 

tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều 

của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của Bộ 

Khoa học và Công nghệ thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17 

tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện 

pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 

năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN; 

- Sở KH&CN địa phương; 

- Hiệp hội DNKHCN; 

- Lưu: VT, PTTTDN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tùng 
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