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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ 

 

Số:    /TB-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Vĩnh Phúc, ngày    tháng 3 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tham gia Đề án đạo tạo, bồi dưỡng nhân lực  

khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài 

trong kế hoạch đào tạo năm 2020. 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ và Văn bản số 2089/UBND-VX2 ngày 26/3/2020 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc v/v thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đạo tạo, bồi dưỡng 

nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch đào 

tạo năm 2020.  

 Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc thông báo để các cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ, các nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và 

công nghệ, các doanh nghiệp biết đăng ký tham gia theo tiêu chuẩn, điều kiện, 

chế độ, hồ sơ .v.v. nêu tại văn bản số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ (gắn kèm theo). 

 Trong trường hợp cần biết thêm thông tin, đề nghị Quý vị liên hệ: Học 

viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Điện thoại: 024.3826.5451; 

Email: visti@most.gov.vn  

 Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ KH&CN (b/c) 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ Sở (biết);  

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng TB); 

- Cổng TTĐT Sở KHCN (đăng TB); 

- Phòng QLKHCNCS (gửi TB) 

- Lưu: VT, QLKH. 

          (BĐT-03 bản giấy) 

  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Hữu Hưng  
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