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Hà Nội, ngày ¿9 thảng % năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN
ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị,
dây chuyền công nghệ đã qua s ử dụng

SỞ KHOA HỌC VÀ CÒNG NGHÊ.
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Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công
nghệ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN
ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ đã qua sử dụng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định vả
Giảm định Công nghệ, Thủ trường các đơn vị trực thuộc Bộ và các tô chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phù (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc Hội;
- ƯBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- SỜKHCN tình, thành phổ trực thuộc TW;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra V BQ PPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, Vụ ĐTG.
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