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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số         /SKHCN-QLCN 

V/v tham gia dự Cuộc thi tìm kiếm tài năng 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở 

rộng năm 2022. 

    Điện Biên, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được văn bản 

số 642/TB-SKHCN, ngày 07/7/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ 

An về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham gia dự Cuộc thi tìm kiếm tài năng 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022; 

Techfest Nghệ An open 2022 hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề 

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

sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã 

hội của Nghệ An trong trạng thái bình thường mới. Các lĩnh vực dự thi bao gồm:  

1.  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...  

2.  Giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và quản 

trị doanh nghiệp.  

Thông tin chi tiết về cuộc thi Techfest Nghệ An open 2022 đăng tải trên 

trang WWW.ngheandost.gov.vn hoặc liên hệ Ông Nguyễn hữu Hòa – TP Phụ 

trách không gian Hỗ trợ KNĐMST, điện thoại  0977 550 600. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan phối hợp tuyên truyền 

và thông báo đến các đối tượng dự thi biết để đăng ký tham gia cuộc thi./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; 

- Lưu VT, QLCN. 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Lê Văn Quang 
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