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              Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 02 năm 2022 
 

    

   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị: Tỉnh đoàn, Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp và xúc tiến đầu tư, Liên minh Hợp tác xã, Hội Liên hiệp phụ 

nữ, Hội Nông dân, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ; 

- Các trường: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị 

quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 (có Văn bản gửi kèm). Để có cơ 

sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chính sách hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Sở Khoa học và Công 

nghệ đề nghị các đơn vị căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị đăng ký 

danh mục nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022.  

Văn bản đăng ký nội dung thực hiện chính sách năm 2022 (Có biểu mẫu 

gửi kèm) đề nghị Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trước 

ngày 28/02/2022 qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử cơ quan và qua mail:  

phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn. 

Mọi thông tin chi tiết, hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện danh mục 

nhiệm vụ thực hiện Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2022, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành, Sở 

Khoa học và Công nghệ - Số 142 Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, 

Số điện thoại: 02393.858865 / 0975577477.  
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Các Văn bản quy định thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh và các biễu mẫu hồ sơ liên quan theo Văn bản thông báo 

này được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh: 

http://skhcn.hatinh.gov.vn. 

Trân trọng thông báo./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- PGĐ Sở KHCN phụ trách;  

- Sở Tài chính (phối hợp); 

- Phòng TT-TK KHCN (đăng trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở KH&CN). 

- Lưu: VT, CN. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

   

   Đỗ Khoa Văn 
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