
 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /SKHCN-TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2022 

V/v triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND 

ngày 7/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai 

Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên 

nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh BR-VT 

giai đoạn 2022- 2030. 

Kính gửi:  

- Các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, 

Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, 

Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Lao 

động - Thương binh và Xã hội;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi 

nhánh Vũng Tàu; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh và các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo BR-VT. 

 

Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển 

khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030, 

trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham 

mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

Căn cứ Mục IV, Kế hoạch số 54/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị: 

- Trong giai đoạn 2022-2030, căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, và 

hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan, Quý cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế 

hoạch lồng ghép với các chương trình, kế hoạch của ngành để triển khai nâng cao 

năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Lập dự toán 

ngân sách hàng năm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, tổng hợp 

chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị và gửi cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định. 

- Định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, 

báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. 
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Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị chủ động nghiên 

cứu Kế hoạch số 54/KH-UBND để triển khai thực hiện./. 

 (Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh). 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC   

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c);   
- GĐ Sở KH&CN (b/c);           
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN (p/h); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 

  

  

 Trần Duy Tâm Thanh 
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