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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BẮC KẠN 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI 

NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH 

BẮC KẠN LẦN THỨ 2, NĂM 2021 

Số:         /BTC-KNĐMST 
V/v phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Bắc Kạn  

lần thứ 2, năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi :    - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; 
                             - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

                             - Hội Doanh nhân Ocop tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Căn cứ 

Kế hoạch phối hợp số 34/KHPH/SKHCN-ĐTN-HLHPN-HND-LMHTX ngày 

22 tháng 4 năm 2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Hội Nông 

dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã về tổ chức Cuộc thi Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021. 

Để Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 

2021 tổ chức đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp địa phương và trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

- Tuyên truyền về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, hội viên, người lao động và nhân 

dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

Thời gian phát động từ ngày 23/4/2021. 

- Đăng tải Kế hoạch,Thể lệ Cuộc thi trên cổng thông tin điện tử, website 

của cơ quan đơn vị mình. 

- Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn dành thời 

lượng, đăng tải nội dung tuyên truyền về Cuộc thi. 
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Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

thực hiện./. 

(Gửi kèm Kế hoạch phối hợp số 34/KHPH/SKHCN-ĐTN-HLHPN-HND-

LMHTX KH, Quyết định số 54/QĐ/BTC v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần 2, năm 2021). 

 

Nơi nhận: 
Bản điện tử 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Báo Bắc Kạn; Đài PTTH tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

Bản giấy: 

- Lưu: VT, QLCN&CN. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Đỗ Thị Hiền 
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