
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /KHCN-QLCN 

V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo năm 2021, kế hoạch năm 2022 

        Thái Nguyên, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:         

 - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; 

Thông tin và Truyền thông;  

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên; 

- Tỉnh Đoàn Thái Nguyên; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Báo Thái Nguyên; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các trường Đại học trên địa bản tỉnh; 

- Các Trung tâm ươm tạo, hỗ trợ  khởi nghiệp. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên 

đến năm 2025 (Kế hoạch 113/KH-UBND). Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh kết quả thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái 

Nguyên năm 2021 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ 

quan, đơn vị các nội dung sau: 

1. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 113/KH-

UBND.  

2. Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái 

Nguyên năm 2022. Dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-

HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy 

định về nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên và các quy định 

tài chính hiện hành. 

(Gửi kèm theo Mẫu 01-Báo cáo, Mẫu 02- Kế hoạch). 



Nội dung Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017; Nghị quyết 

09/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 được đăng tải tại địa chỉ: 

http://dosttn.gov.vn. 

Báo cáo và Kế hoạch đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái 

Nguyên trước ngày 26/11/2021, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ  

Email: nqson2001@gmail.com để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hiền 

http://dosttn.gov.vn/
mailto:nqson2001@gmail.com


Mẫu 01- Báo cáo 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
Số: …/BC-… 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày… tháng…năm… 

  

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp  

đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2021 

Kỳ báo cáo: Năm 2021 

 (Từ ngày 15/12/2020 đến ngày báo cáo, dự ước đến 14/12/2021) 
 

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái 

Nguyên đến năm 2025. Cơ quan/đơn vị báo cáo kết quả triển khai như sau: 

I. Kết quả hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

1. Kết quả thực hiện (theo quyết định, kế hoạch đã phê duyệt…) 

2. Thống kê các hoạt động đã thực hiện (Hội thảo; diễn đàn; cuộc thi; đào 

tạo, tập huấn; hoạt động hỗ trợ khác….) 

(Đối với các đơn vị đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt giao 

thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đề nghị cung cấp thông tin về nhiệm vụ: 

Tên nhiệm vụ; đơn vị chủ trì; chủ nhiệm; các nội dung chính của nhiệm vụ; nội 

dung đã thực hiện đến thời điểm báo cáo….) 

II. Nhận xét, đánh giá 

1. Mặt tích cực 

2. Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

3. Nguyên nhân 

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Đề xuất 

- Đề xuất chính sách: 

- Đề xuất hỗ trợ hoạt động: 

2. Kiến nghị 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ...............; 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 



 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 
Số: …/KH-… 

 

 

Mẫu 02- Kế hoạch 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày… tháng…năm… 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2022 

 

TT Nội dung 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian thực 

hiện 

Dự kiến kết 

quả đạt đƣợc 

Dự trù Kinh 

phí 

Ghi chú 

1       

2       

3       

       

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 


