
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1459/VPCP-KTTH 
 

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021 
 V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ 

thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của      

Thủ tướng Chính phủ 

  

 

   Kính gửi:   

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 
Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 3944/BKHCN-

ĐTG ngày 25 tháng 12 năm 2020 về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ 

thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu 

và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 

có ý kiến như sau: 

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý 

đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 

nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản nêu trên 

trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg và chức năng, nhiệm vụ được 

giao; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát 

sinh, vượt thẩm quyền. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                               
- Như trên;                                                                     
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,  

   các Vụ: CN, KGVX, TKBT, TH; 

- Lưu: VT, KTTH (3).TLK 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Mai Thị Thu Vân 
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