
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /UBND-KTHT Chi Lăng, ngày     tháng 3 năm 2023 
V/v tuyên truyền Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới  

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

 

  

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2025; Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 28/02/2023 của Ban Tổ chức 

cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023. 

Nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các 

tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với phong trào chung trên cả nước, từ đó tìm 

kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô 

hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả 

năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 

hình kinh doanh mới trên địa bàn; đồng thời bước đầu tạo sự kết nối các yếu tố 

của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, 

nhà đầu tư tiềm năng, quỹ hỗ trợ, nhà tư vấn…  

UBND huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động, phổ biến 

và tuyên truyền Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 28/02/2023 của Ban Tổ chức 

cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023 và các văn bản liên quan đến cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và hội viên. 

Chi tiết kế hoạch tổ chức Cuộc thi được gửi kèm theo Công văn. Đồng 

thời được đăng tải trên 2 trang thông tin điện tử: 

Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

http://sokhcn.langson.gov.vn 

Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: 

http://startup.langson.gov.vn 

(Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 28/02/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn năm 2023 được gửi kèm theo Công văn trên Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành VNPT i-Office). 

http://sokhcn.langson.gov.vn/
http://startup.langson.gov.vn/
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UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KTHT (NHXA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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