UBND TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 281 /SKHCN-QLCN
V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định
thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch tổ
chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của
HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
(KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày
12/04/2021 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà
nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, kinh phí thực hiện thực
hiện các nhiệm vụ phát sinh,
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo các văn bản liên quan
đến Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 2021, gồm: (1) Dự
thảo Quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi KNĐMST;(2) Dự thảo kế
hoạch tổ chức Cuộc thi KNĐMST.
Để nâng cao chất lượng, tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn
của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các quý Cơ quan tham
gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn bản nêu trên (Dự thảo các văn bản
được gửi kèm theo Công văn này).
Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày
20/4/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh.
Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 638 Bà Triệu,
phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn. Điện thoại: 0205
3871907- 0915.760.114 (Đ/c Hiên).
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên (Danh sách kèm theo);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCN.

Bế Thị Thu Hiền

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo;
2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
3. Sở Công Thương;
4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
5. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
7. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn

