
NoinIzmn: 
- Chü tjch (de b/c); 
- Các so' ban ngânh tinh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- S KH&CN (dê thxc hiên); 
- Liru: VT. 

vx-5 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA R!A  — VUNG TAU Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S&  4-7-8  /TB-UBND Ba Rja — Vung Tàu, ngày v/-f tháng 9 nám 2017 

THONG BAO 
V gia hn thôi gian nhn hi so' dir thi Cuc thi Y tu'&ng khoa h9c 

tinh Ba Ra — Vüng Tàu lan thu II nãm 2016-2017 

Can cir Quyt djnh s 3566/QD-UBND ngày 14/12/2016 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic ban hành The 1 Cuc thi ' tuàng 
khoa h9c tinh Ba Rja — Vüng Tàu lan thir II näm 201 6-2017 trong các 1mb virc 
Bâo v môi trueing — An toàn giao thông — An toàn thirc phâm — Phát triên du 
ljch — Cãi cách hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Khoa h9c và Cong ngh tti T trInh 
sô..fl/TTr-SKHCN ngày .Q../9/2017, Uy ban nhân dan tinh thông báo den các 
Co quan, dan vj nhu sau: 

Gia hn thai gian nhn h so dr thi Cuc thi ' tithng khoa h9c tinh Ba 
Rja — Vüng Thu lan thir II nãm 2016 — 2017 den ht ngày 01/10/2017. 

Mu h so dang k tham dr Cuc thi dugc ctäng tâi trên Website 
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn. Thông tin chi tiêt lien h co quan thu?mg 
tr11c Ban To chüc Cuc thi: S& Khoa h9c và Cong ngh tinh Ba Rja — Vting 
Tan. Dja chi: Trung tam Hành chInh — ChInh trj tinh, so 198, duông Btch Däng, 
phi.thng PhuOc Trung, thành phô Ba Rja, tinh Ba Rja — Vüng Tàu. DT: 
0254.3727340; Fax: 0254.3853557. 

Giao Sâ Khoa h9c và Cong ngh trin khai Thông báo nay dn các co 
quan, don vj và tiêp nhn ho so dr thi theo quy djnh, thii gian nhu trên./. 

KT. CHU TICH 
HO CHU TICH( 

Dng Minh Thông 
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