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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Đắk Nông, ngày        
 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa. 
 

 Thực hiện Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án); trong đó 
giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án. 

 Nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung triển khai Đề án để các tổ 
chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh nắm rõ nội dung của 

Đề án. Đồng thời thu thập thông tin các tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo tại các huyện, thành phố Gia Nghĩa. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk 

Nông đề nghị các Sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai một số nội dung 
sau: 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Đề án đến các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc ngành, địa phương quản lý. 

- Rà soát, tổng hợp thông tin các tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo thuộc ngành, địa phương quản lý. 

Để cập nhật tình hình triển khai các nội dung theo Đề án, Sở Khoa học và 

Công nghệ sẽ tổ chức Đoàn khảo sát làm việc với UBND các huyện, thành phố 
Gia Nghĩa, các Hội, Hiệp hội và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp  (Thời 

gian cụ thể sẽ có thông báo sau). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, CN-SHTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Nguyễn Viết Thuật 

 

 



DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 
 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 
2. Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông 
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 
5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông 

6. Báo Đắk Nông 
7. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông 

8. Tỉnh Đoàn Đắk Nông 
9. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông 

10. Hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông 
11. UBND huyện, thành phố Gia Nghĩa. 

12. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông 
13. Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông (ĐC: QL28, tổ 6, phường 

Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). 
14. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam Đắk Nông (ĐC: 

QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông) 
15. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông 
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