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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                /BKHCN-CNN 

V/v góp ý Dự thảo Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW về phát triển và ứng CNSH phục 

vụ phát triển bền vững đất nước trong tình 

hình mới 

 

Hà Nội, ngày       tháng  3   năm 2023 

  

          Kính gửi:……………………………………………………………   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1013/VPCP-KGVX ngày 

20/02/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 

30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát 

triển bền vững đất nước trong tình hình mới (Nghị quyết), Bộ Khoa học và Công nghệ 

được giao chủ trì xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

(Chương trình hành động). 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động gửi kèm 

theo Công văn này, kính gửi Quý Bộ/Cơ quan/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện. 

Trên cơ sở dự thảo Chương trình hành động, các Bộ/Cơ quan/Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được 

giao, căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương 

có thể đề xuất bổ sung các đề án cần thiết triển khai để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.  

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, thời gian xây dựng và hoàn thiện 

Chương trình hành động rất gấp để kịp trình Thủ tướng Chính phủ, kính đề nghị Quý 

Bộ/Cơ quan/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi ý kiến đóng góp 

đúng thời hạn. 

Ý kiến đóng góp của Quý Bộ/Cơ quan/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, bản cứng gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, bản mềm gửi về địa chỉ email: 

pchoat@most.gov.vn trước ngày 20/3/2023. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, Vụ CNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Tùng    

 

1143 17/03/2023

mailto:pchoat@most.gov.vn


DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG GỬI XIN Ý KIẾN 

 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2. Bộ Công thương 

3. Bộ Tài chính 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

7. Bộ Y tế 

8. Bộ Công an 

9. Bộ Quốc phòng 

10.  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

11.  Bộ Thông tin và Truyền thông 

12.  Ban Kinh tế Trung ương 

13.  Ban Tuyên giáo Trung ương 

14.  Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 

15.  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

16.  Đại học Quốc gia Hà Nội 

17.  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

18.  Ủy ban nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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