
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:                Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2015
V/v triển khai Quyết định số 05/QĐ-NATIF

của Qũy đổi mới công nghệ quốc gia

Kính gửi:
- Các Sở Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động thương
binh và xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận
tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch;

- Các trường: Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Cao đẳng nghề
BR-VT, Cao đẳng nghề Dầu khí, Cao đẳng Cộng đồng BR-
VT, Cao đẳng Sư phạm BR-VT;

-  Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh;
- Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro;
- Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị;
- Công ty CP Công nghệ Việt Séc.
- VCCI chi nhánh Vũng Tàu;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Hội Doanh nghiệp trẻ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1326/UBND-VP ngày
27/02/2015 về việc triển khai Quyết định số 05/QĐ-NATIF ngày 05/01/2015 của
Hội đồng Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia quy định nhiệm vụ xét chọn nhiệm vụ
khoa học và công nghệ thuộc Quỹ, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý
cơ quan nghiên cứu, phối hợp thực hiện các công việc có liên quan theo quy định
của Hội đồng Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia.

(Quyết định số 05/QĐ-NATIF được đăng tải trên trang thông tin điện tử
của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn ).

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;   PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Trung tâm TH&TTKHCN (đăng tin);
- Lưu: VT, QLCN&ATBX.
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