
 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 2020 

V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng 

Nghị quyết ban hành chính sách 

khoa học và công nghệ hỗ trợ 

doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

giai đoạn 2021 – 2030. 
 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tỉnh đoàn; 

- VCCI Vũng Tàu; Liên minh hợp tác xã, Liên hiệp hội, 

các Hội, hiệp hội doanh nghiệp. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc 

phòng, an ninh năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó UBND tỉnh 

giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Chương 

trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh 

thần đột phá, hướng đến doanh nghiệp; 

Thực hiện Công văn số 9976/UBND-VP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh V/v triển khai xây dựng chính sách khoa học và công nghệ hỗ trợ 

doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, theo đó Sở Khoa học và Công nghệ đã tham 

mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách khoa học và công 

nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp 

góp ý để hoàn thiện dự thảo. Văn bản góp ý, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở 

Khoa học và Công nghệ trước ngày 28/11/2020 để tổng hợp. 

Chi tiết xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng), số điện thoại: (0254) 370 2256. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm góp ý./. 

 (Kèm theo: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động; Báo cáo tổng kết Chương trình 

KHCN HTDN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT 

giai đoạn 2014-2020) 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                  
- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 

                Mai Thanh Quang  
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