
 UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HOÀ 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 triển khai thực hiện Quyết định 

số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 
 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành;  

- Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

- VCCI Chi nhánh Tp.Vũng Tàu; Các hiệp hội doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; 

Thực hiện Công văn số 963/UBND-VP ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên, 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 

11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng 

cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 

2021-2030 đến các cơ quan, đơn vị. Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ và được đính kèm theo văn bản 

này. 

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

khai thực hiện./. 

(Đính kèm Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở KH&CN (b/c); 

- Các phòng: QLCN&TTCN, QLKH (t/h); 

- Văn phòng TĐKN&ĐMST (t/h); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC.  

 

 Trần Duy Tâm Thanh 
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