
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SKHCN-TĐC 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

16/2022/TT-BKHCN ngày 15 tháng 12 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

Thanh Hóa, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành;  

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại 

Công văn số 18976/UBND-NN ngày 20/12/2022 về việc thực hiện Thông tư số 

16/2022/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu 

diêzen và nhiên liệu sinh học”; Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 

16/2022/TT-BKHCN.  

 Để triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN, Sở 

Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai, hướng dẫn 

các tổ chức, cá nhân thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN (Thông tư số 

16/2022/TT-BKHCN được đăng tải trên trang web: http://thanhhoa.tcvn.vn).  

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

có văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Bộ khoa học 

và Công nghệ. 

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc PGĐ Sở (để biết);  

- Lưu: VT, TĐC.  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Túy  

 
 

 

http://thanhhoa.tcvn.vn/
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