
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:     /SKHCN-QLKHCNCS 

V/v Báo cáo đầu tư khoa học và 

      công nghệ của doanh nghiệp  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Vĩnh Phúc, ngày     tháng 9  năm 2021 

                 

                        

               Kính gửi:   

                                - Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc; 

                                - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc; 

                                - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; 

                                - Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

 

Thực hiện Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 

của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp 

quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính,  Hiệp 

Hội doanh nghiệp tỉnh, các Sở, ngành liên quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

định kỳ hàng năm, trước ngày 31 tháng 12 gửi báo cáo kết quả thực hiện nội 

dung liên quan đến quy định trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ 

chưa nhận được báo cáo của các Sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  

theo quy định hiện hành. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ngành và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ (thông qua 

phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở) kèm 01 bản mềm theo địa chỉ thư 

điện tử Lankhcnvp@gmail.com trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ với phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ 

sở, số điện thoại đồng chí trưởng phòng 0913312847. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của 

các Sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trung tâm thông tin KHCN và Tin học; 

- Lưu: VT, QLKHCNCS. 

               (S- ..b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bình Khiêm 
 

mailto:Lankhcnvp@gmail.com
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