
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

Số: 826/KHCN-VPTTR 

V/v thực hiện tiếp nhận và trả 

 kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

 công tỉnh Thái Nguyên 

 

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2020 

Kính gửi:   

 - Các Sở, Ban, Ngành; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. 
 

Thực hiện Công văn số 4718/UBND-TTPVHCC ngày 4/12/2020 của UBND 

tinh Thái Nguyên về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Các Sở, Ban, Ngành; UBND các 

huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: 

1. Ngừng tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Từ ngày 07 tháng 12 năm 2020, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 3760/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên được tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên có địa chỉ: Số 17, đường Đội 

Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. 

3. Lãnh đạo các phòng, đơn vị có TTHC đang thực hiện, công chức bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả tại Sở thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu các công việc có 

liên quan đang giải quyết cho Cán bộ phụ trách bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VPTTR. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Bộ Sơn 
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