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BỘ NỘI VỤ 

 
 

Số:           /QĐ-BNV 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

               Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ  

cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021  
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của 

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

Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và 

công nghệ năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-BNV ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng tư vấn, rà soát Danh mục nhiệm vụ 

KH&CN năm 2021 của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa 

vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2021 gồm 11 đề tài (danh 

mục kèm theo). 

Điều 2. Giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiến hành các bước tiếp theo 

trong quá trình quản lý theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 

và Quyết định số 1069/QĐ-BNV ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài 

chính, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

   Nơi nhận: 
   - Như Điều 3; 

   - Bộ trưởng (để báo cáo); 

   - Thứ trưởng Triệu Văn Cường; 

   - Lưu: VT,VKH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

           Triệu Văn Cường  
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