
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:       /SKHCN-QLCN 
V/v đăng ký tham dự Techfest vùng Đồng 

bằng sông Hồng và Trung du miền núi  

phía Bắc năm 2019 

     Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi:      

 

- Các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin 

và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Tỉnh đoàn thanh niên; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận được Công văn số 

542/PTTTDN-VP ngày 04/10/2019 của Cục Phát triển thị trường và Doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ về việc mời tham dự Techfest vùng Đồng bằng 

sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc năm 2019 (sau đây viết tắt là 

Techfest Vùng) và tại Công văn số 548/PTTTDN-VP ngày 07/10/2019 của Cục 

Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ về việc thông báo 

kết quả lựa chọn dự án khởi nghiệp tham gia chung kết Techfest Vùng và kế 

hoạch trưng bày sản phẩm, kết quả như sau: Trong tổng số 06 sản phẩm gửi 

tham dự Techfest Vùng (tại Công văn số 733/SKHCN-QLCN ngày 23/9/2019 

của Sở KHCN), có 01 Dự án được lựa chọn tham dự vòng chung kết cuộc thi 

"Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng 

và Trung du miền núi phía Bắc". Cụ thể là dự án: Mô hình kinh doanh ứng dụng 

App kết nối giữa doanh nghiệp và người giao hàng (Shiper-sell).  

Để có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm và tham dự các hoạt động 

trong khuôn khổ của Techfest Vùng nêu trên, Sở KHCN sẽ thành lập 01 Đoàn 

tham dự Techfest Vùng (Chương trình Techfest Vùng được kèm theo). Sở 

KHCN trân trọng đề nghị: 

1. Mỗi Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đăng ký cử 01 đại diện lãnh đạo 

và 01 cán bộ phụ trách lĩnh vực có liên quan đến công tác hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tham gia cùng Đoàn (Họ và tên, chức vụ, giới 

tính, số điện thoại, ghi chú). Thời gian đăng ký: Trước 11h00, ngày 

14/10/2019.  

2. Các chi phí liên quan sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ cân đối từ 

nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn hợp pháp khác để chi trả theo quy 

định hiện hành. 



 

 

3. Thông tin liên hệ: Vy Thị Thúy, Phòng Quản lý công nghệ và quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại 0985.233.339. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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