
 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 
 

Số:           /VHL-KHTC 
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về 

mẫu Báo cáo GSĐG đầu tư, chế độ Báo 

cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ 

thống thông tin về GSĐG đầu tư đối với 

chương trình, dự án đầu tư sử dụng  

vốn Nhà nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

  Hà Nội, ngày       tháng 10 năm  2022     

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 7570/BKHĐT- GSTĐĐT ngày 24/10/2022 của Bộ Kế 

hoạch và đầu tư về việc góp ý dự thảo Thông tư về mẫu Báo cáo GSĐG đầu tư, chế 

độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về GSĐG đầu tư đối 

với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc có ý kiến góp ý với dự thảo Thông 

tư, cụ thể như sau: 

- Nội dung: Góp ý dự thảo Thông tư về mẫu Báo cáo GSĐG đầu tư, chế độ Báo 

cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về GSĐG đầu tư đối với chương 

trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (dự thảo kèm theo). 

- Thời gian: Trước ngày 10/11/2022. 

- Nơi nhận: Viện Hàn lâm KHCNVN (qua Ban Kế hoạch - Tài chính, đồng 

thời gửi file mềm công văn về địa chỉ email: kimthoa@vast.vn) để tổng hợp trình 

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư. 

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị đôn đốc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện Hàn lâm (để b/c); 

- PCT. Lê Trường Giang (để b/c); 

- Q.Trưởng Ban KHTC (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. K.Th. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

 

Phùng Ngọc Tuấn Anh  
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