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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 

 
 

Ngày 26/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh đã 

ban hành thông báo số 07/TB-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Trong đó, quy định thời gian 

nhận hồ sơ đến 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2020 (Văn bản kèm theo).  

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đang chung tay cùng cả nước thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ 

quan quản lý nhiệm vụ KH&CN trong công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ và 

các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 

2020, Sở KH&CN sẽ tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển đến 16 giờ 30 phút 

ngày 29/4/2020. 

Sở KH&CN xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký 

tham gia dự tuyển tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở KH&CN đúng thời hạn 

quy định. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

  Phòng Quản lý Khoa học, ĐT: 0276.3825849;  

Email: qlkh@tayninh.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; 

- Lưu: VT; P.QLKH. 

             GIÁM ĐỐC 
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