
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

V/v triển khai Quyết định số  

1961/QĐ-UBND ngày 14/7/2022  

của UBND tỉnh 

 

 Kính gửi:  

-  Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, 

Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh; 

-  Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT; 

-  Các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1961/QĐ-UBND 

về việc ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030; trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ 

chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chương trình, 

định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và 

Công nghệ về kết quả thực hiện Chương trình . 

Triển khai thực hiện Chương trình nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ 

đề nghị Quý cơ quan, đơn vị: 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, xây dựng và lồng ghép 

các nội dung của Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ vào 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị. 

- Chủ động kết nối các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh 

vực để thu thập nhu cầu chuyển giao công nghệ, tài sản trí tuệ để cung cấp cho 

Sở Khoa học và Công nghệ nhằm kịp thời xây dựng các nhiệm vụ hỗ trợ. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ trong thẩm quyền quản lý, thuộc nội dung của Chương trình; 

phổ biến tuyên truyền cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc cấp quản lý về nội 

dung của Chương trình, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia 

Chương trình. 
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- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình gửi Sở Khoa 

học và Công nghệ trước ngày 15/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Ông. Phạm Ngọc Thái, Phòng Quản 

lý công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 

0254.3858.298; di động: 0982.141.229. 

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý 

cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp./. 

(Kèm theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở KH&CN; 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLCN(T). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 
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