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THÔNG BÁO
V7v triêri khai đường dây nóng để giải quyết thắc mắc của tố chức, cá nhân

về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND 
tỉnh về việc Ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu. Theo nội dung của Kế hoạch, 
sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc triển khai đường dây nóng đế giải 
quyết thắc mắc của doanh nghiệp như sau:

1. Thông báo công khai các sô điện thoại thường trực sau đê tô chức cá
r  r  \ __

nhân liên lạc khi thăc măc vê lĩnh vực khoa học và công nghệ

stt Ho và tên Chức vu Di động Số điên thoai

1 Vương Quang c ầ n Phó Giám đốc sở 0903.825911 064.3858291

2 Đặng Quốc Việt Chánh Thanh tra 094.3366616 064.3727339

2. Hình thức thông báo:

- Thông báo công khai các lên trang Web củạ Sở:
WWM>. sokhcn. baria-vungtau.gov. vn

- Thông báo công khai tại Văn phòng sở.

- Thông báo trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và đăng báo Báo Bà 
Rịa -  Vũng Tàu.

- Thông báo đến các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực khoa học và 
công nghệ./.
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