
 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 2021 

V/v khảo sát, đánh giá hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Quý lãnh đạo doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp; 

- Quý lãnh đạo tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; 

- Quỹ đầu tư trong và ngoài tỉnh; 

- Quý Chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
 

Nhằm nắm bắt hiện trạng và nhu cầu hỗ trợ của các thành phần trong hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo 

sát, đánh giá hiện trạng các thành phần trong hệ sinh thái trong năm 2021 để phục vụ về 

cơ sở thực tiễn cho việc triển khai, thực hiện các hoạt động, chính sách hỗ trợ và phát 

triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn 2021 – 2025. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong Quý cơ quan, đơn vị phối hợp, hỗ trợ cung 

cấp thông tin liên quan. Thông tin được cung cấp sẽ là nguồn dữ liệu hữu ích giúp Sở 

Khoa học và Công nghệ trong công tác tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu 

quả các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách thiết thực và sát với nhu 

cầu của Quý cơ quan, đơn vị. Thông tin của Quý đơn vị, tổ chức được cung cấp chỉ phục 

vụ cho mục đích khảo sát và cam kết bảo mật. 

Phiếu khảo sát, vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, thông qua: 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 379 Hà Huy Tập, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa, ĐT: 091.803.3272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai); 

- Hoặc Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, số 04 Xuân Diệu, 

phường 7, thành phố Vũng Tàu, ĐT: 0977.33.77.92 (Ông. Trịnh Thành Trung), Email: 

startup.brvt@gmail.com; 

- Hoặc gửi hình ảnh chụp/scan về sđt Zalo: 084.827.3988 (Thành Trung VPKN). 

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan, đơn vị đã quan tâm, phối hợp hỗ trợ./. 

 (Kèm theo Phụ lục Khảo sát và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tại tỉnh) 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ Sở KH&CN (b/c) ; 

- VPKN (t/h); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 
- Lưu: VT, TĐC. 

 

 
 

 Trần Duy Tâm Thanh 
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