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UBND TfNH THAI NGUYEN 

SJKHOA HOC VA CONG NGH 

S:  Q4/KHCN-  QLCN&TTCN 
V/v tham gia Cuc thi khii nghip dôi mâi 

sang to tinh Thai Nguyen näm 2020 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

Thai Nguyen, ngày Sqthang 8 nám 2020 

KInh g1ri: 
- Các Sy, ban, ngành thuc tinh; 
- Hi Lien hip Phv nd' tinh; 
- Tinh Doàn Thai Nguyen; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xä; 
- Lien minh HTX tInh; 
- Hip hi Doanh nghip tinh; 
- Hip hi Doanh nghip nhó và vera tinh; 
- Hi Doanh nghip tré tinh; 
- Hôi Nü doanh nhân tinh; 
- Các truè'ng dui hoc, cao däng trên dja bàn tinh. 

Thirc hin K hotch s 75/KH-UBNID ngày 05/6/2020 cüa UBND tinh Thai 
Nguyen v H trçi h sinh thai khài nghip dôi mâi sang tao  tinh Thai Nguyen 
nàm 2020; 

Si Khoa hçc và Cong ngh tinh Thai Nguyen phôi hçp vâi Dai  hçc Thai 
Nguyen t chüc chui hoat dng "Ngày hç5i khO'i nghip ddi mó'i sang tgo tinh 
Thai Nguyen nàm 2020" trong do có "Cuc thi khO'i nghip dói mO'i sang tgo tinh 
Thai Nguyen nám 2020" (Cuc thi). 

Sâ Khoa h9c va Cong nghê d nghj các Co quan, don vj tuyên truyn, ph 
bin cho Cuc thi, dng thôi tio diu kin cho các to ch't'rc, Ca nhân có san phâm 
dáp irng tiêu chI theo Diu 3 cüa Th 1 Cuc thi, gài Ho so tham gia truâc 17 gii 
ngày 14/9/2020 dn Trung tam U'om tao  — Khâi nghip và Cung rng nhân 1irc, 
Dai hçc Thai Nguyen, Phung Tan Thjnh, thành phô Thai Nguyen. 

The i Cuc thi duçc däng tãi tai  dja chi dosttn.gov.vn  và tnu.edu.vn   
Thông tin chi ti& lien h: PhOng Quán l Cong ngh và Thj tru'&ng Ong 

ngh, So' Khoa hQc và COng ngh tinh Thai Nguyen, So 513 du'àng Lzrong NgQC 
Quyên, thành phO Thai Nguyen; Diên thoai: 098 7593999, 0913068698. 

Trân tr9ng cam an./. 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh (dê báo cáo); 
- Dái PT-TH tinFi; 
- Báo Thai Nguyen; 
-  LAnh do S&; 
- Lu'u: VT, QLCN&TTC 
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