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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt 

động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện 

tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san; 

Thực hiện Giấy phép xuất bản bản tin số 03/GPXBBT-STTTT ngày 

30/06/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông; Công văn số 649/STTTT-BCXB 

ngày 13/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc nộp lưu 

chiểu xuất bản phẩm và Bản tin, 

Theo đó, hằng năm Sở Khoa học và Công nghệ xuất bản 06 số Bản tin Thông 

tin Khoa học và Công nghệ với số lượng là 350 cuốn/01 số Bản tin theo đúng quy 

định. Tuy nhiên, hiện nay các tin về hoạt động khoa học và công nghệ đã được số 

hóa và đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, nên hình 

thức xuất bản Bản tin giấy không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, từ năm 2020 Sở 

Khoa học Công nghệ dừng việc xuất bản Bản tin Thông tin Khoa học và Công 

nghệ.  

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo để Sở Thông tin và Truyền 

thông biết và quản lý./. 
 

  Nơi nhận:                                                            
- Như trên;                                                                                                                                                                

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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