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.QUYET D!NH
V vic kiin toàn Van phông thüc dy khô'i nghip
di mó'i sang to tinh Ba Rja — Vüng Thu
CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA — VUNG TAU
Can cü Lu.t T chüc chInh quyn dja phi..wng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cir Quyt djnh s6 844/QD-TTg ngày 18 tháng 5 näm 2016 cUa ThU tuâng
ChInh phU v/v phê duyt Dê an "H trçl h sinh thai kh&i nghip dôi mOi sang t.o
Quôc gia den näm 2025";
Can cU Quyt djnh s 3380/QD-UBND ngày 28 tháng 11 näm 2016 cUa UBND
tinh ban hành Kê hoach h trçi khâi nghip dôi mth sang tao cUa tinh Ba Rja — Vüng
Tàu giai doan 2016-2020;
Can cU Quyt djnh s 514/QD-UBND ngày 07 tháng 3 näm 2019 cUa UBND
tinh ye vic phê duyt Dê an h trçY doanh nghip nhó và vüa kh?yi nghip sang tao
tinh Ba Rja — VUng Tàu giai don 2019-2025;
Can cU Quyt djnh s 101 8/QD-UBND ngày 24 tháng 4 näm 2018 cUa UBND
tinh ye vic thành 1p Van phông thUc day khâi nghip dôi mi sang tao tinh Ba Rja —
VUng Tàu;
Xét d& nghj cUa Giám d& Si Khoa hçc và Cong ngh tai Ti trInh s6 51/TTrSKHCN ngày 24 tháng 7 näm 2019 và dê nghj cUa Giám dôc Sâ Ni vii tai T trInh
sô-/TTr-SNV ngày A2 thángønam 2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. Kin toàn Van phông thóc dy khâi nghip di mOi sang tao tinh Ba
Rja — VUng Tàu (g9i tat là Van phông) vâi các ni dung chInh nhu sau:
1. VjtrI, chUc nàng, trçi s:
a) Van phông có chUc näng giUp vic cho Ban chi dao h trg kh&i nghip di
mâi sang tao tinh Ba Rja — VUng Tàu trong vic triên khai th%rc hin các boat dng ye
h tr khâi nghip dôi mOi sang tao, h trq các doanh nghip kh&i nghip dôi mói
sang tao và hInh thành h sinh thai khi nghip trên dja bàn tinh.
Giao Chi cic Tiêu chun Do lu&ng Chit krçing là cci quan thu&ng trirc. Van
phàng duçic sU diing con dâu cUa Chi citc dê phiic vii cong tác.
b) Trii so: s6 04 dung Xuân Diu, phuOng 7, thành ph VOng Tàu, tinh Ba Rja
— VUng Tàu.
2. Nhim v và quyn han
a) Tham muu cho Ban chi dao t chUc trin khai thrc hin các hoat dng theo
Ke hoach h trq kh&i nghip dôi mOi sang tao tinh Ba Rja — VUng Tàu giai do?n 2016
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— 2020 duçc phê duyt tti Quy& djnh s 3380/QD-UBND ngày 28/11/2016 cüa
UBND tinh.
b) Tham mini giiip So Khoa hçc và Cong ngh trin khai các nhim vi quãn 1
nhà nuOc theo Quyêt djnh so 514/QD-UBND ngày 07/3/2019 cüa UBND tinh ye vic
Phê duyt Dê an "Ho trçl Doanh nghip nhô và vi'ra khOi nghip sang tao tinh Ba Rja Vüng Tàu giai doan 20 19-2025".
c) Là du mi tham muu trin khai, phi hcp lien ngành d thrc hin các hoat
dng lien quan den ho trçY khOi nghip dôi mOi sang tao trên dja bàn tinh.
d) Thuc hiên uom tao doanh nghiep khoi nghiêp dôi mm sang tao, cung cap
các djch vi dào tao, huân luyn, tu van; kêt nôi vOi nhà dâu tu, qu5' dâu tu, cô van, thj
truOng cho khOi nghip dôi mOi sang tao; ho trq không gian lam vic chung, không
gian to chüc dào tao, tp huân, hi nghj cho khOi nghip; thirc hin kêt nôi và thüc
day h sinh thai khOi nghip dôi mOi sang tao trên dja bàn tinh.
d) Thirc hin các hoat dng khác lien quan dk h trq khOi nghip cUa tinh do
Ban chi dao, SO Khoa hçc và Cong ngh, ca quan thuOng trxc giao.
3. Ca cu t chüc:
a) lruOng Van phông do Lành dao Chi ctc Tiêu chu.n Do hOng Chit luqng
kiêm nhiêm.
b) Các thành viên khác cüa Van phông lam vic theo ch d kiêm thim bao
gôm dai din các ca quan: SO Khoa hçc và Cong ngh, SO Kê hoach và Dâu tu, Tinh
doàn, Trumg dai hçc Ba Rja — Vüng Tàu, Trix&ng Cao dang K5' thut cong ngh Ba
Rja — VUng Tàu, Hi Lien hip phii n tinh.
c) ThuOng tr%rc Van phàng gm 01 chuyên viên chuyên trách và chuyên viên
cüa Chi ciic Tiêu chuân do hOng chat krçmg kiêm nhim.
d) Giao Giám dc SO Khoa bce và Cong ngh quyt djnh danh sách thành viên
ci the cüa Van phàng.
4. Kinh phi hoat dng cUa Van phàng:
Do ngân sách cp và duçic giao cho Chi cic Tiêu chun Do luOng Cht luçing
quân l theo quy djnh cUa pháp luat.
Diu 2. Giao cho Van phông 01 biên ch vien chirc d b tn lam thuOng trxc
Van phàng, 02 hgp dông lao dng theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP lam nhim vii
bào v và phiic vi1 tai tri sO Van phàng, duçic giao chung trong biên chê cüa Chi ciic
Tieu chuân Do hOng Chat luçmg.
Diu 3. Chánh van phông UBND tinh, Giám d6c SO Ni vi, Giám dc SO
Khoa hoc và Cong ngh, Giam dôc SO Tài chInh, thành vien Ban chi dao, Chi c1ic
truOng Chi ci1c Tiêu chuân Do hOng Chat h.rqng, Thu truOng các co quan, dan vj Co
tü ngày k./.
lien quan chju trách nhim thi hành quyet d: '
CHU TCIk-

Noi nhân:
- TTr. Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c);
- Các PCT UBND tinh;
- Nhii Diêu 3;
-Luu.
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