
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

Số:           /VHL-TCCB 

V/v thông báo nội dung Nghị định số 

58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của 

Chính phủ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP Quy 

định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh  

nghề nghiệp (gửi kèm theo), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề 

nghị Thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng các quy định có liên quan được nêu tại 

Nghị định này. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các đơn vị 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch Viện (để b/c); 
- PCT. Trần Tuấn Anh (để b/c); 
- Lưu: VT, TCCB. N. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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