
Bộ Khoa học và Công nghệ điều động, bổ nhiệm  
lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ 

Ngày 8/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định điều 
động, bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. 

 

Toàn cảnh buổi Lễ. 

Tại buổi Lễ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã trao các Quyết định: Điều động ông Lý Hoàng 

Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao đến công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ 

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Điều động ông Nguyễn Phú Hùng - Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ đến công 

tác tại Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ KH&CN các 

ngành kinh tế - kỹ thuật; Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Hùng - Chuyên viên cao cấp Vụ Đánh giá, Thẩm định và 

Giám định công nghệ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định. 

Cũng tại buổi Lễ, bà Phạm Thị Vân Anh - Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN liên quan đến công tác nhân sự lãnh đạo của một số đơn vị được triển khai trước đó: Bổ nhiệm 

lại có thời hạn bà Đỗ Quỳnh Hoa giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN; Giao ông Hoàng 

Ngọc Nhân - Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ tạm thời phụ trách Viện Ứng dụng công nghệ đến khi có 

quyết định mới về nhân sự; Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng đối với bà Lê 

Ngân Giang; Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo với 

ông Nguyễn Ngọc Song. 

  

 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. 



Thay mặt Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, quá trình 

rèn luyện, phấn đấu, công tác của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Bộ trưởng tin tưởng, với năng lực và kinh 

nghiệm công tác của mình, các đồng chí  được điều động, bổ nhiệm ở các đơn vị sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi 

công việc được phân công. 

  

 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu, giao nhiệm vụ đối với lãnh đạo các đơn vị. 

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Phú Hùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Ban Cán sự, 

cá nhân đồng chí Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, các đồng Thứ trưởng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy 

Bộ đã tin tưởng giao những nhiệm vụ, trọng trách mới. 

  

 

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, ông Nguyễn Phú Hùng - Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật 

phát biểu tại buổi trao Quyết định. 

Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự 

Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ; sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, đồng hành của các đơn vị để các đồng chí cùng tập 

thể đơn vị tiếp tục có những đóng góp tốt hơn nữa vào kết quả chung của Bộ, của ngành KH&CN./. 

  

  

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). 


