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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SKHCN-TKC Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2022 

V/v lấy ý kiến dự thảo Báo cáo đánh 
giá tác động chính sách, Tờ trình đề 

nghị xây dựng và Nghị quyết Quy định 
mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng 
dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030 

 

 
Kính gửi: - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; 
 - Các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai, các tổ chức    
KHCN, các Doanh nghiệp KHCN; 
 - UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa. 

 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận  
về xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và 
đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030 (gọi tắt là 
Nghị quyết), Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Báo cáo đánh giá tác động 
chính sách, dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng, dự thảo Nghị quyết. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý 
kiến cho dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, dự thảo tờ trình đề nghị 
xây dựng, dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng 
dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 – 2030. Văn 
bản góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp 
tham mưu UBND tỉnh trình HĐND xem xét thông qua. 

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối 
hợp đăng tải các dự thảo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến (theo quy định tại Khoản 1, Điều 113 Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015). 

Đính kèm:  
- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 
- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; 
- Dự thảo Nghị quyết. 

       GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TKC, PC. 
TKC.XTam_layykienBCNQ-CGDMCN\05b. 

 
 
 
 
 

      Lại Thế Thông 
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