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CÔNG BÁO/Số 24/Ngày 13-5-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 1591/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ hai doanh nghiệp
ñổi mới công nghệ và thiết bị trong năm 2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2893/Qð-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt chương trình khoa học - công nghệ
hỗ trợ doanh nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và công nghệ tại Công văn số
100/SKHCN ngày 18 tháng 4 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho hai doanh nghiệp ñổi mới công nghệ và thiết
bị từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2008 theo chương
trình khoa học - công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể như sau:
Stt

1
2

Tên ñề án

Doanh nghiệp ñược hỗ trợ

Kinh phí
(ñồng)

Công ty cổ phần Suối Nghệ (ñịa
ðổi mới dây chuyền công
60.000.000
chỉ: số 4000 ñường Lê Hồng
nghệ chiết nước khoáng bình
(sáu mươi
Phong, phường 2, thành phố
19 lít
triệu)
Vũng Tàu.)
Lắp ñặt hệ thống ép viên Trang trại của ông Trần Quốc 90.000.000
thức ăn chăn nuôi năng suất Toản, tại ấp Tân Ninh, xã Châu (chín mươi
01 tấn/giờ
pha, huyện Tân Thành
triệu)

