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

HUYỆN BÌNH GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:              /UBND-KTHT 
V/v nộp ý tưởng, dự án dự thi Cuộc 

thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

 

Bình Gia, ngày        tháng 8 năm 2020 

  

Kính gửi:  

 - Các quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 627/SKHCN-QLCN ngày 18/8/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về nộp ý tưởng, dự án dự thi Cuộc thi Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Để đảm bảo Cuộc thi được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo Kế 

hoạch số 34/KH-BTC ngày 16/3/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo (Ban Tổ chức) về tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn 

thiện Hồ sơ các sản phẩm dự thi về UBND huyện trước ngày 25/8/2020 (qua 

phòng Kinh tế và Hạ tầng) gồm bản giấy và bản điện tử gửi theo địa chỉ Gmail: 

congthuongbinhgia@mail.com để tổng hợp. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 34/KH-BTC ngày 16/3/2020 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Quyết định số 

38/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 của Ban Tổ chức về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020). 

Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT . 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chung 
 

 

 

mailto:congthuongbinhgia@mail.com


DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4. Huyện Đoàn; 

5. Hội nông dân huyện; 

6.  UBND các xã, thị trấn; 

7.  Trường THPT Bình Gia; 

8. Trường THPT Pắc Khuông; 

9. Trung tâm Văn hóa, thông tin và truyền thông. 
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