
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 179 /KHCN-QLCN&TTCN 

V/v phổ biến Sổ tay hướng dẫn về 

 nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh giá  

Mức độ sẵn sàng cho tương lai  

của sản xuất (WEF) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2019 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; 

Công Thương; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Lao động 

Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; 

 - Đại học Thái Nguyên; 

 - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên; 

 - Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên; 

 - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên; 

 - UBND các huyện, thành, thị; 

 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

  

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-KGVX ngày 09/4/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phổ biến Sổ tay hướng dẫn về nhóm chỉ số 

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Công văn số 113/HVKHCN ngày 01/4/2019 

của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc phổ biến Sổ tay 

hướng dẫn về nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc bộ chỉ số đánh 

giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất (WEF). 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan Sổ tay 

hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong bộ chỉ số đánh 

giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất do Học viện Khoa học Công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo biên soạn để các cơ quan, đơn vị tham khảo ý nghĩa, 

nội hàm, phương pháp tính, cách thức thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu của từng 

chỉ số.  

(Có Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo gửi 

kèm theo). 

Bản mềm tài liệu có thể tải trên trang thông tin điện tử của Học viện Khoa 

học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại địa chỉ: http://www.visti.gov.vn; hoặc 

trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tại địa 

chỉ:http://www.dosttn.gov.vn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Bộ Sơn 
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