
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số: 695/KHCN–QLCN 

V/v thông báo điều chỉnh thời gian  

tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức 

chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm, 

định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia đến năm 2025” bắt đầu  

thực hiện từ năm 2021/2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:     

- Đại học Thái Nguyên; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;  

- Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

    

Ngày 27/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 

680/KHCN-QLCN về việc thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022. Tuy 

nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, 

thành phố trên cả nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông báo lùi thời hạn 

tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định 

kỳ thuộc Đề án, cụ thể như sau: 

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ là 

17h00 ngày 04 tháng 09 năm 2021. 

- Các nội dung khác về thành phần hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ và các 

hướng dẫn vẫn giữ nguyên theo Công văn số 680/KHCN-QLCN ngày 27/7/2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tham 

gia đề xuất các nhiệm vụ thuộc Đề án đúng thời gian quy định./. 

 Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- TT Phát triển KH&CN; 

- Website của Sở KH&CN;      

- Lưu: VT,QLCN.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hiền 
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