
 UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND- TCKH 
V/v triển khai thực hiện các Quyết 

định của Bộ Trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
 

           Thạch Thành, ngày      tháng 7 năm 2022 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng ban cơ quan UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 3893/STC-HCSN ngày 14/7/2022 của Sở Tài chính 

Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ.  

 Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành yêu cầu Trưởng các phòng ban cơ quan 

UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiên cứu và 

tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại các Quyết định số 1029/QĐ- 

BKHCN ngày 20/6/2022 về “Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm 

chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” mã số: KX.06/21-30; Quyết định số 

1030/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 về “xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động 

lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới” mã số: KX.05/21-

30; Quyết định số 1031/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 về “nghiên cứu đổi mới mô 

hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới” mã số: KX.01/21-30; Quyết định số 

1032/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 về “nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực 

nhân văn phục vụ phát triển đất nước” mã số; KX.03/21-30. (Có các Quyết định 

gửi kèm theo). 

 Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh kịp thời về UBND huyện Thạch Thành (qua phòng Tài chính – Kế 

hoạch) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

-  Lưu: VT, TC-KH (nh). 

 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hào 
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