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UBND TỈNH NGHỆ AN 

SƠ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /CV-SKHCN 

V/v phối hợp triển khai Cuộc thi tìm 

kiếm tài năng Khởi nghiệp Sáng tạo  

Nghệ An mở rộng năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Nghệ An,  ngày 12 tháng 10 năm 2022  

 

Kính gửi:  ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Cuộc thi tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 

2022 (Techfest Nghe An Open 2022) có chủ đề “Chuyển đổi số với khởi nghiệp 

sáng tạo” nhằm mục đích biến “Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam” 

là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp 

khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập trong 

nước, quốc tế hoặc những người yêu mến Nghệ An sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An.  

Techfest Nghe An Open 2022 hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề 

của cộng đồng, xã hội bằng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số góp 

phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An trong 

trạng thái bình thường mới. Các lĩnh vực dự thi bao gồm: 

Ứng dụng Công nghệ, chuyển đổi số phục vụ trong lĩnh vực kinh tế xã hội: 

nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, đô thị, giao thông vận tải, logistic, văn 

hóa, du lịch, giáo dục, y tế, thương mại, tài chính - Fintech, An toàn thông tin... 

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, lựa chọn được nhiều dự án khởi nghiệp sáng 

tạo tiềm năng để giới thệu cho các Nhà đầu tư, Quỹ đầu tư quan tâm hỗ trợ. Sở 

Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý đơn vị thông báo rộng rãi đến các cá 

nhân, tổ chức liên quan biết và tham dự Cuộc thi Techfest Nghe An Open 2022, 

theo nội dung cụ thể sau. 

* Hồ sơ dự thi:  

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu; Thuyết minh dự án khởi nghiệp theo 

mẫu; Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có); 

- Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại 

Website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, 

www.ngheandost.gov.vn 

* Hình thức đăng ký: 

- Đăng ký trực tuyến: Đội thi tải mẫu và nộp hồ sơ trực tuyến tại trang chủ 

cuộc thi:  

+ https://bit.ly/techfestnghean2022 

http://www.ngheandost.gov.vn/
https://bit.ly/techfestnghean2022
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+ https://ngheandost.gov.vn/nvform/DANG-KY-THAM-GIA-TECHFEST-

NGHE-AN-OPEN-2022-3/  

 - Đăng ký trực tiếp: Nộp hồ sơ dự thi về email của BTC: 

hoanait@gmail.com hoặc gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 

Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ và Tin học Nghệ An, số 75A 

Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An. Thời gian được tính theo dấu bưu 

điện. 

* Các mốc thời gian: 

- Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/10/2022. 

- Vòng sơ tuyển: 01-10/11/2022. 

- Đào tạo cho các Startup: 10-20/11/2022. 

- Chung kết và trao giải thưởng: Dự kiến 25-30/11/2022. 

- Hoạt động hỗ trợ, ươm tạo sau cuộc thi và kết nối với các Nhà đầu tư, 

Quỹ đầu tư: Tháng 11/2022 - 12/2022 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hòa - TP Phụ trách Không 

gian Hỗ trợ KNĐMST điện thoại: 0977 550 600; E_mail: Hoanait@gmail.com. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (p/h); 

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã (p/h); 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng (p/h); 

- Hiệp hội DN tỉnh, các hội DN (p/h); 

- Báo Nghệ An, Đài PTTH Tỉnh (p/h); 

- Hội Tin học Tỉnh (p/h); 

- Các Quỹ Đầu tư; 

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp;  

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Thành 
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