
 
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /TB-SKHCN Vĩnh Phúc, ngày          tháng 5 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống 

dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc 

 
 

Thực hiện Thông báo số 98/TB-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh 

thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi họp Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc ngày 04/5/2021; 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Khoa học và 

Công nghệ Vĩnh Phúc thông báo số điện thoại đường dây nóng và người tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Người tiếp nhận thông tin 

- Bà Phạm Thị Minh Tâm - Phó Chánh Văn phòng. SĐT: 0916.012.024 

- Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên phòng Quản lý công nghệ và 

Thị trường công nghệ. SĐT 0915.212.862  

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận 

Các nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh; các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc 

trách nhiệm giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trong đợt cao điểm 

phòng chống dịch Covid-19. 

Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc rất mong các cơ quan, đơn vị và 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phối 

hợp tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức và người dân được biết, phản ánh khi cần 

thiết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Cổng thông tin GTĐT Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nguyên 
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