UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Số: 78 /TB-SKHCN

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc chuyển địa điểm làm việc trong thời gian thực
hiện dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở

Thực hiện Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở
làm việc Sở Khoa học và Công nghệ; Thông báo số 1141/TB-BQLDA ngày
11/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn về khởi công
xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ.
Để bàn giao trụ sở cho đơn vị thi công dự án, Sở Khoa học và Công nghệ
Bắc Kạn trân trọng thông báo chuyển địa điểm làm việc đến địa chỉ mới như sau:
1. Địa chỉ: Tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
(trụ sở của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũ, đường xuống ngầm).
2. Thời gian bắt đầu: từ ngày 22 tháng 11 năm 2021.
3. Thông tin xin liên hệ qua số điện thoại Văn thư: 0977.618.318. Các số
điện thoại cố định, số fax tạm dừng hoạt động trong thời gian sửa chữa.
Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị,
tổ chức và cá nhân được biết để liên hệ trong công tác./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
Để báo cáo
- TT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố;
- UBND phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn;
- Đăng website Sở KH&CN;
- Lưu: VT.
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