
 Ngày 09/5/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4030/BTC-HCSN về 

việc góp ý Dự thảo sửa Thông tƣ quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán 

chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN trên cơ sở đề nghị sửa 

đổi, bổ sung Thông tƣ liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 

22/4/2015 hƣớng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN và Thông tƣ 27/2015/TTLT-

BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN sử dụng NSNN. 

Đây là 02 Thông tƣ quan trọng liên quan trực tiếp đến chủ nhiệm nhiệm 

vụ và đơn vị chủ trì trong triển khai các nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN. Vì 

vậy Viện Hàn lâm đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ Dự thảo Thông tƣ sửa đổi 

và thông báo rộng rãi đến các nhà khoa học để lấy ý kiến góp ý. 

Ý kiến góp ý gửi về Viện Hàn lâm muộn nhất là ngày 18/05/2022 (file 

mềm về địa chỉ nhuthuy@vast.vn). 

(Dự thảo Thông tƣ đính kèm) 

Trân trọng./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Chủ Tịch Viện (để b/c); 

- PCT Lê Trƣờng Giang (để b/c); 

- Q.Trƣởng Ban KHTC (để b/c); 

- Lƣu: VT, KHTC.NT 
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Phan Ngọc Minh 

 

 

 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
 

Số:             /VHL-KHTC 
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tƣ liên tịch 

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và 

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
  

     Hà Nội,  ngày         tháng       năm 2022                                  

 
 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 
 
 
 

 

mailto:nhuthuy@vast.vn

		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-05-10T16:51:34+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Phan Thu Hà<ptha@vast.vn> đã ký lên văn bản này!


		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-05-11T08:59:36+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-05-11T08:59:47+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-05-11T08:59:58+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phone: 024.38363122 - Email: vanthu.vhl@vast.vn
	2022-05-11T09:01:05+0700
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam<vanphong@vast.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




