
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:      /SKHCN-TTTT 

Về việc cho phép trích dẫn nguồn tin 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc 

 
Vĩnh Phúc, ngày   tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái 

       

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc nhận được công văn số 

77/SKHCN-QLCNCN ngày 13/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên 

Bái về việc xin phép sử dụng và trích dẫn nguồn thông tin trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc để đăng tải lại trên Trang 

Thông tin điện tử có địa chỉ tên miền là: 

http://sokhoahocvacongnghe.yenbai.gov.vn. 

Sau khi xem xét, chúng tôi có ý kiến như sau: 

Đồng ý cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái được phép khai thác 

thông tin do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc viết, biên tập trên Cổng 

thông tin điện tử có địa chỉ tên miền là: http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn để đăng tải 

lại trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái. Nhưng 

không được đăng tải lại các tin, bài được trích dẫn từ các nguồn khác trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đề nghị Quý cơ quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sử 

dụng, trích dẫn nguồn thông tin từ trang thông tin điện tử. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bùi Hữu Hưng 
 

 

 

http://sokhoahocvacongnghe.yenbai.gov.vn/

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2020-02-27T07:31:41+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Bùi Hữu Hưng<hungbh@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-27T09:06:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-27T09:06:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-27T09:06:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




