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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022 

 

 

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu 

thống kê quốc gia của Luật Thống kê ban hành theo Luật số 01/2021/QH15 

ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống 

kê;  

Căn cứ Nghị định 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; 

Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê 

tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc 

gia; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc 

gia, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Tiến hành Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

năm 2022 theo Phương án được ban hành kèm theo Quyết định này.  
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Điều 2. Giao Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Điều tra nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ năm 2022 theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án 

được phê duyệt. Kinh phí thực hiện Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ năm 2022 được lấy từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ thống kê khoa học 

và công nghệ năm 2022 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cục 

Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các tổ chức KH&CN; 

- Bộ KH&CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TTKHCN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 

 


