
 

 

 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 

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tỉnh đoàn, Liên minh HTX tỉnh; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội, hiệp hội doanh nghiệp; 

- Các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh; 

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

 

Ngày 04/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, trong đó UBND 

tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Căn cứ Mục V, Kế hoạch số 52/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ 

được giao theo Kế hoạch, lồng ghép vào triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2022 của đơn vị. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ theo Kế hoạch, 

lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt, bố trí kinh phí theo quy định. 

- Trước ngày 10 tháng 12, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Khoa 

học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

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

triển khai thực hiện./. 

(Kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/4/2022 và Quyết định số 

1313/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT) 
 

Nơi nhận:     

- Như trên; GIÁM ĐỐC 
- GĐ, các PGĐ Sở KH&CN; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN (p/h); 

- Văn phòng TĐKN ĐMST (t/h); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 

  

 Nguyễn Công Danh 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-20T17:54:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Công Danh<danhnc@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-04-22T08:09:38+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-04-22T08:09:39+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-04-22T08:09:39+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-04-22T08:09:40+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




