
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:         /SKHCN-QLKH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết

số 108/2019/NQ-HĐND ngày
13/12/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa

– Vũng Tàu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 01 năm 2020

Kính gửi:  
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện,
thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị  quyết  số 108/2019/NQ-HDND ngày 13/12/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ
thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Thực  hiện  chỉ  đạo  của  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  tại  công  văn  số
13533/UBND-VP ngày 27/12/2019 V/v triển khai các Nghị quyết của HĐND
tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 – Khóa VI. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh “yêu cầu các
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ
căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục tiếp
theo; đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, UBND
tỉnh trong tháng 01/2020”.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị quyết trên để Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu
thực hiện cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo
Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, quý cơ quan, đơn vị phản
ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trân trọng./.

(Đính kèm: Nghị quyết số 108/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh)

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để phối hợp);
- Các Phó Giám đốc;
- Phòng KHTC (để phối hợp);
- Trung tâm TT&UDKHCN (đăng Website);
- Lưu: VT; QLKH.

GIÁM ĐỐC

Mai Thanh Quang
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