
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /SKHCN-TTCN 

V/v hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi đổi 

mới sáng tạo ngành khai thác và chế 

biến hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

năm 2021. 

Bến Tre, ngày         tháng 10 năm 2021 

     

     Kính gửi: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 
- Sở Công Thương; 

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- Báo Đồng Khởi. 
       

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế 
biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp và được sự hỗ 
trợ của Tổng cục Thủy sản tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và 

chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.  

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp công nghệ, 
đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường, giải quyết các 

vấn đề trong các giai đoạn của chuỗi cung ứng.  

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến các cơ quan, đơn vị nêu trên hỗ 

trợ truyền thông rộng rãi đến các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp và hỗ trợ truyền thông cho cuộc thi thông qua việc đăng tải thông tin của 

Cuộc thi lên các kênh thông tin của đơn vị.  

Thông cáo báo chí, áp phích, thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trên  

website http://startup.baria-vungtau.gov.vn hoặc có thể tải về tại địa chỉ: 
http://tiny.cc/FIC2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính chuyển đến các đơn vị để biết, hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTKHCN (nhờ đăng Website Sở);  
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Sở KH&CN tỉnh BR-VT; 
- Lưu: VT, TTCN, Thoa(10b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Vưng 
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	Nguyễn Văn Vưng<nvvung.skhcn@bentre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-07T07:54:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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