
UBND TỈNH TÂY NINH  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:             /KHCN-CN 

V/v lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị 

quyết chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

ứng dụng, chuyển giao và đổi mới 

công nghệ; phát triển thị trường công 

nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Tây Ninh,  ngày 09 tháng 6  năm 2017
 

 

  

                                 

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây 

Ninh năm 2017, 

Sở Khoa học và Công nghệ  đã dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết ban 

hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công 

nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2017-2020 và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành có liên quan, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và các đối tượng chịu sự tác động của chính 

sách này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh theo quy định. 

Thời gian lấy ý kiến góp ý: Từ ngày  09/ 6 /2017 đến hết ngày 09 /7 /2017. 

Nội dung: lấy ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển 

thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn          

2017-2020 (kèm theo đề cương dự thảo xây dựng Nghị quyết, báo cáo đánh giá tác 

động của chính sách, Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình hỗ trợ). 

Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa 

chỉ: Số 211 đường 30/4, Phường 2, thành phố Tây Ninh và qua Email: 

sokhcn@tayninh.gov.vn. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm của Sở Thông 

tin và Truyền thông hỗ trợ đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây 

Ninh nhằm lấy ý kiến góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết theo quy định. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                                            

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 
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