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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của
Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;
Căn cứ thông báo về việc doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại đối với
Công ty TNHH cơ khí Văn Liêm của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch
và Đầu tư ngày 31 tháng 10 năm 2019;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ số
01/CN-SKHCN do Sở Khoa học và Công nghệ cấp ngày 12 tháng 02 năm 2019 cho
Công ty TNHH cơ khí Văn Liêm.
Lý do thu hồi: doanh nghiệp đã giải thể.
Điều 2. Triển khai thực hiện:
Công ty TNHH cơ khí Văn Liêm có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận
nêu tại Điều 1 về Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ tiến hành thu hồi Giấy
chứng nhận theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Thị
trường công nghệ, Công ty TNHH cơ khí Văn Liêm và các đơn vị, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục thuế tỉnh, Sở TN&MT;
- UBND huyện Mỏ Cày Nam;
- Chi Cục thuế khu vực Mỏ Cày Nam-Thạnh Phú;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Website Sở KH&CN (30 ngày làm việc);
- Lưu: VT, TTCN, H(20b).
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