
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-KHCN 
 

Tây Ninh, ngày  24   tháng 7   năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính 

 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh 

 

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh 

về việc công bố danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành 

chính công tỉnh Tây Ninh, 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kể từ ngày 01/8/2019, tất cả thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa 

bàn tỉnh sẽ được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công 

tỉnh Tây Ninh. 

 Địa chỉ: 83 Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh. Điện thoại 02763. 922099. 

 * Đối với trường hợp hồ sơ nộp trước ngày 01/8/2019, tổ chức, cá nhân 

vẫn đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để 

liên hệ thực hiện. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 28/TB-KHCN ngày 22/7/2019 của 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Phòng KT&HT các huyện; 

- Các tổ chức KH&CN; 

- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng thông tin Sở; 
- Lưu: VT, VP.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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