
 
                                Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; 

 

 

Ngày 30/12/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 

13/2021/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 

tháng 5 năm 2022. 

Thực hiện công văn số 5195/UBND-VP ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh v/v 

triển khai thực hiện Thông tư 13/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện theo quy định.  

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu trên, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiên cứu để thực hiện.  

Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công 

nghệ (https://most.gov.vn/) và trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/). 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 

thông tin kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     

- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/h); 

- TT.TT&ƯD KH&CN (đăng tải); 

- Lưu: VT_nnp. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Danh 

                         

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /SKHCN-VP  

V/v triển khai Thông tư số 13/2021/TT-

BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2022 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T16:57:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Công Danh<danhnc@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-06-08T09:49:14+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-06-08T09:49:15+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-06-08T09:49:15+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-06-08T09:49:20+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




