
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BẮC KẠN 
BTC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI 

MỚI SÁNG TẠOTỈNH BẮC KẠN  

LẦN THỨ 2, NĂM 2021 

Số:         /BTC-KNĐMST 

V/v lùi thời gian nhận hồ sơ,chấm điểm, tổng 

kết, trao giảiCuộc 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 6 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. 
 

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,Sở Khoa 

học và Công nghệ đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ 

tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã xây dựng Kế hoạch số 34/KHPH/SKHCN-ĐTN-

HLHPN-HND-LMHTXngày 22/4/2021, tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 

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

Theo kế hoạch, thời hạn nộp hồ sơ dự thi là trước 17h00, ngày 10/6/2021, 

tổ chức chấm thi thông qua vòng sơ khảo và vòng chung kết theo hình thức thí 

sinh thuyết trình và bảo vệ trước Hội đồng đánh giá. Trong đó, vòng chung kết 

được tổ chức kết hợp tổng kết, trao giải Cuộc thi. Sự kiện này là dịp để các tổ 

chức/cá nhân bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên 

quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

Thông qua cuộc thi để tiếp thu những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị, kịp thời 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Thông tin, tuyên truyền 

các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

Dự kiến chương trình có sự tham gia chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, 

chuyên gia khởi nghiệp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Doanh nghiệp/hợp tác xã; 

các đội thi có   tưởng/dự án tham dự cuộc thi, cùng đông đảo sinh viên/học sinh 

tham dự. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo Cuộc thi 

diễn ra an toàn, hiệu quả, chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch 



COVID-19, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh 

Bắc Kạn tại văn bản số 251/BCĐ-SYT ngày 08/6/2021 về việc tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các 

địa phương. Ban Tổ chức sẽ lùi thời gian nhận hồ sơ dự thi đến 17giờ 00 ngày 

10/9/2021, tổ chức vòng chung kết, tổng kết, trao giải vào cuối tháng 

9/2021(nếu tình hình dịch bệnh diễn biến tốt). 

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ   

tưởng tham gia cuộc thi đạt hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- QLCN&CN. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT.
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Đỗ Thị Hiền 
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