
UBND TỈNH LAI CHÂU  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /SKHCN-TTKĐ 
V/v đăng ký triển lãm các sản phẩm 

công nghệ, thiết bị, ý tưởng khởi nghiệp 

tại sự kiện Techfest Việt Nam 2022 

tại Lai Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày      tháng      năm 2022 

    

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

 

Dự kiến cuối tháng 8 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai 

Châu diễn ra sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Việt Nam 

2022 tại Lai Châu. Đây là sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với 

UBND tỉnh Lai Châu tổ chức dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

nhằm thúc đẩy sự lan tỏa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Lai Châu và 

trên cả nước; hội tụ đầy đủ các thành phần kinh tế đối với hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên cả nước. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu xin trân trọng kính mời quý đơn vị 

đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu và quảng bá công nghệ và sản phẩm có yếu 

tố công nghệ. Đây chính là một sự kiện giúp các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, ứng 

dụng và đổi mới công nghệ, hình thành các ý tưởng và đẩy mạnh liên kết tiêu thụ 

sản phẩm hàng hóa. 

- Tên sự kiện: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Việt Nam 

2022 tại Lai Châu (Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu). 

- Thời gian: Ngày 28,29 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu; Đại lộ Lê Lợi, P.Tân 

Phong, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Hỗ trợ gian hàng 3m x 3m, tình nguyện viên. 

- Kinh phí: Vận chuyển do đơn vị tự chi trả. 

- Số người giới thiệu và phục vụ: 02 người/1 gian hàng. 

- Hình thức, sản phẩm trưng bày: Sản phẩm công nghệ, thiết bị kỹ thuật, ý 

tưởng khởi nghiệp; các sản phẩm nông - lâm - thủy sản được sản xuất theo quy 

trình tiên tiến, sản phẩm làng nghề gắn với công nghệ chế biến, bảo quản. Đơn vị 

cử người giới thiệu tại sự kiện. 



- Đăng ký tham dự của Quý cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lai Châu trước ngày 10/8/2022. 

(Có biểu mẫu đăng ký kèm theo) 

- Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Lê Bá Ngọc, điện thoại: 0822003580. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan! 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (B/c);  
- Giám đốc Sở (B/c);  
- Lưu: VT, TTKĐ.  
  
  

Trần Văn Tuấn  

  

  



TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ/DOANH 

NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BIỂU ĐĂNG KÝ  

Triển lãm các sản phẩm công nghệ, thiết bị, ý tưởng khởi nghiệp 

tại sự kiện Techfest Việt Nam 2022 tại Lai Châu 
---------- 

 

1. Tên đơn vị/doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộ:……………………………… 

 2. Người đại diện:…………………Điện thoại:………………. Email:……….…… 

 

TT 
Tên sản phẩm công nghệ, thiết 

bị, ý tưởng khởi nghiệp… 
Số lượng 

Quy mô đăng 

ký (gian hàng) 
Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

…     

 

 

 Lai Châu, ngày      tháng    năm 2022 

Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
- Sở Khoa học & Công nghệ;   
- Lưu: VT. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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