
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KHCN-CN 

V/vthông báo tham gia đăng bài, công 

trình nghiên cứu khoa học trên Tạp 

chí Phát triển bền vững vùng. 

Tây Ninh, ngày 25 tháng 7  năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Hội doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh; 

- Hội doanh nghiệp trẻ Tây Ninh; 

- Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh; 

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Các Tổ chức khoa học và công nghệ 

 

Căn cứ công văn số 18/TCPTBVV ngày 15/6/2017 của Tạp chí Phát triển 

bền vững vùng về việc gửi đăng bài, công trình nghiên cứu khoa học trên Tạp chí, 

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu bổ 

sung kiến thức khoa học, tìm hiểu, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, Sở 

Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, cá nhân như sau: 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng các bài viết, công trình nghiên cứu 

khoa học và công nghệ trên Tạp chí Phát triển bền vững vùng liên hệ Tòa soạn 

(thông tin liên hệ kèm theo) 

- Tổ chức, cá nhận có nhu cầu đặt mua Tạp chí điền thông tin vào phiếu 

đặt muaTạp chí Phát triển bền vững vùng(Phiếu đặt mua kèm theo). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Tòa soạn: Tạp chí Phát triển bền vững vùng 

Địa chỉ: Phòng 601, số 01 Liễu Giai,Ba Đình, Hà Nội 

Người liên hệ: Bùi Thị Kim Hương 

Điện thoại: (024)22423138/0982.609975 

Email: tcptbvv@gmail.com 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị được biết 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT Sở 
- Lưu: VT, PQLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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