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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2684/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 
quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

 
BỘ TRƯỞNG   

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1.  Đính chính lỗi kỹ thuật tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 

02/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 
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ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được 
hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng vốn nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN).  

Thay cụm từ “Mẫu 1” thành cụm từ “Mẫu 3”, cụ thể như sau:  

1. Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN trước khi đính chính: 

“Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực 
vẫn đang trong thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ quan được giao quản lý 
nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân chủ 
trì nhiệm vụ xây dựng phương án đề nghị giao quyền theo quy định tại Mẫu 1 Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này để bổ sung vào Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân chủ trì làm căn cứ xử 
lý tài sản khi nhiệm vụ kết thúc.”; 

2. Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN sau khi đính chính: 

“Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực 
vẫn đang trong thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ quan được giao quản lý 
nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân chủ 
trì nhiệm vụ xây dựng phương án đề nghị giao quyền theo quy định tại Mẫu 3 Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này để bổ sung vào Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ 
ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân chủ trì làm căn cứ xử 
lý tài sản khi nhiệm vụ kết thúc.”. 

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

Các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

  Lê Xuân Định  
 
 




