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Số: 66/TTr-SKHCN Đồng Nai, ngày  27  tháng 12 năm 2014 
 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ 

vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII năm 2015 
–––––––––––––––– 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 10788/UBND-
CNN ngày 14/11/2014 về việc phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ 
vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII; 

Ngày 26/11/2014 Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Vụ Phát triển 
KH&CN địa phương - Bộ KH&CN tổ chức buổi họp thống nhất với Sở Khoa học 
và Công nghệ các tỉnh, thành phố trong khu vực vùng Đông Nam Bộ về việc tổ 
chức Hội nghị KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII năm 2015 tại Đồng Nai; 

Ngày 24/12/2014 Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì buổi họp lấy ý kiến các 
Sở, ngành, địa phương trong tỉnh thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội 
nghị KH&CN vùng Đông Nam Bộ lần thứ XIII năm 2015 tại Đồng Nai; 

Sau khi thống nhất với các Sở, ngành, địa phương, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN vùng Đông Nam 
Bộ lần thứ XIII năm 2015 tại Đồng Nai. 

Kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch để Sở Khoa học và Công nghệ 
kịp thời phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các nội dung liên quan. 

Đính kèm: 
- Dự thảo Kế hoạch; 
- Báo cáo kết quả lấy ý kiến thống nhất với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; 
- Văn bản số 4126/BKHCN-ĐP ngày 10/11/2014 của Bộ KH&CN; 
- Văn bản số 10788/UBND-CNN ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai; 
- Văn bản thống nhất của các sở, ngành không tham gia dự họp. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 
- Các thành viên dự họp;                                            
- Lưu: VT, VP. 
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