UBND TỈ
NH BÀ RỊ
A –VŨNG TÀU
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨ
A VIỆT NAM

Độ
c lập - Tựdo - Hạnh phúc
Bà Rị
a –Vũng Tàu, ngày 08 tháng 7 năm 2015

Số
: 420/SKHCN-QLCN
V/v triể
n khai Quyế
t đị
nh số
19/2015/QĐ-TTg

Kính gửi:
- Các Sở: Kếhoạ
ch và Đầ
u tư; Công thương, Y tế
,
Thông tin và Truyề
n thông, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệ
p và Phát triể
n nông thôn, Giáo
dụ
c, Giao thông Vậ
n tả
i, Xây dựng, Lao đ
ộng Thương binh và Xã hộ
i; Tài chính;
- Ban Quả
n lý các Khu công nghiệ
p;
- Liên hiệ
p các Hội Khoa học Kỹthuậ
t tỉ
nh.
Thực hiệ
n chỉđ
ạ
o củ
a UBND tỉ
nh tạ
i vă
n bả
n số4673/UBND-VP ngày
03/7/2015 vềviệ
c triể
n khai Quyế
t đị
nh số19/2015/QĐ-TTg, SởKhoa họ
c và
Công nghệthông báo đ
ế
n các cơquan, ban ngành đ
ểbiế
t, nghiên cứu nội dung và
thực hiệ
n các công việ
c có liên quan theo Quyế
t đị
nh số19/2015/QĐ-TTg ngày
15/6/2015 củ
a Thủtướng Chính phủvềviệ
c Quy đị
nh tiêu chí xác đị
nh doanh
nghiệ
p công nghệcao./.
(Quyế
tđ
ị
nh số19/2015/QĐ-TTg được đă
ng trên cổ
ng thông tin đ
iệ
n tử
củ
a SởKH&CN tạ
iđ
ị
a chỉhttp://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn hoặ
c cổng thông
tin điệ
n tửcủ
a Chính phủ
).
Nơi nhậ
n:
- Nhưtrên;
- UBND tỉ
nh (b/c);
- Giám đ
ố
c (b/c);
- P.QLKHCN cơsở(t/h);
- TT thông tin KH&CN (đă
ng QĐ19);
- Lưu: VT, QLCN&ATBX.
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