
BỘ KHOA HỌC VÀ CỘNG NGHỆ CỘNG HỌÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THONG TIN ' Độclập-Tự do-Hạnhphúc

SỐ:Z9 /TTCNTT-BBT
V/v thông báo tình hình cung cấp Hà Nội, ngày ÀO tháng 02 năm 2020

thông tin cho Portal MOST năm 2019 và 
thực hiện Quyết định 4033/QĐ-BKHCN 

ngày 28/12/2018

Kính gửi: Các đon vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ KH&CN chân thành cảm ơn sự họp 
tác của Quý đơn vị trong thời gian qua về việc cung cấp thông tin cho cống 
Thông tin điện tử Bộ KH&CN (Portal MOST).

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN ngày 
28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy chế tổ chức quản 
lý, cung cấp thông tin cho cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ và 
chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tới Quý đơn 
vị nội dung sau:

II- Kết quả cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN của 
các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2019. Báo cáo được đăng tải trên Portal MOST tại 
địa chỉ www.most.gov.vn, mục “Thông báo

2/- Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy 
chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho cổng Thông tin điện tử Bộ KH&CN 
ban hành kèm theo Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN. Quy chế được đăng tải trên Portal MOST tại địa chỉ 
www.most.gov.vn, mục “Văn bán KH&CN”, phần “Văn hàn chỉ đạo, điều hành ”.

Trung tâm Công nghệ thông tin trân trọng thông báo để Quý đơn vị biết và 
thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Thế Duy (thay b/c);
- Lưu: TTCNTT.

http://www.most.gov.vn
http://www.most.gov.vn



