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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  561  /SKHCN-QLCN 
V/v cử phóng viên tham gia "Hành trình 
khám phá những miền đất khởi nghiệp" 

   Lạng Sơn, ngày  02 tháng  8  năm 2019 

 
Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được thư mời đăng ký tham dự chương trình 
trải nghiệm dành cho những người làm truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
‘Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp” của Văn phòng Đề án Hỗ trợ Hệ 
sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia (Đề án 844) và Trung tâm Dịch vụ và 
Đổi mới công nghệ  - Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ) tổ chức thực hiện. Mục đích của Hành trình nhằm nâng cao kiến thức của 
các nhà báo, phóng viên về khởi nghiệp sáng tạo thông qua các buổi thực tế tại Hà 
Nội để gặp gỡ, tìm hiểu các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết hợp với 
hoạt động đào tạo, chia sẻ từ các chuyên gia.  
 Nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn trong công tác tuyên truyền về các hoạt 
động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và 
Công nghệ đề nghị Quý Đài cử 01 phóng viên/quay phim/ người làm truyền thông về 
hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia chương 
trình "Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp" dành riêng cho phóng viên, 
nhà báo về Khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Nội từ 18/8/2019-21/8/2019 (có Chương 
trình và mẫu hồ sơ gửi kèm).  

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký: Ngày 09/8/2019. 
 Hồ sơ đăng ký gửi về: 
Trung tâm dịch vụ và đổi mới công nghệ - Ban quản lý khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc- Bộ Khoa học và Công nghệ. (Hồ sơ tham dự chương trình:"Hành trình 
khám phá những miền đất khởi nghiệp" 

Địa chỉ: Km 29, Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội 
Bản mềm gửi về hộp thư:miendatkhoinghiep.pv@gmail.com 

Ghi chú: Ban tổ chức đài thọ suất trị giá tương đương 6.000.000 
đồng/1phóng viên, bao gồm: chi phí đào tạo, ăn ở, di chuyển trong thời gian tham 
gia hành trình (không bao gồm chi phí di chuyển đến điểm xuất phát đầu tiên của 
hành trình tại Hà Nội).  

Trân trọng đề nghị Quý Đài xem xét cử 01 phóng viên tham dự chương trình./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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