
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ 

Số: 600  / SKHCN-VP 

V/v công bố, công khai bổ sung thông tin  

cán bộ có thẩm quyền của Sở Khoa học  

và Công nghệ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 13  tháng 6 năm 2017 

                       

 

      Kính gửi:  

             - Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

                 - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, 

chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin 

công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Sở Khoa học và Công nghệ công bố, công khai bổ sung thông tin cán bộ, 

có thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ để quý cơ quan, tổ chức thuận 

tiện trong liên hệ công tác: 

- Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Điện thoại cơ quan: 0296.3953.630, di động: 0919.811.876 

- Email: hoangthanhthuyvn@yahoo.com, httthuy@angiang.gov.vn 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Cổng Thông tin điện tử, niêm yết tại Trụ sở; 

- Phòng Kinh tế, P.KTHT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Việt Huỳnh 
 

mailto:hoangthanhthuyvn@yahoo.com


2 

 

  

 


		2017-06-13T14:52:28+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




