
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số         /SKHCN-SHTT 

V/v Giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu đăng 

ký tham dự Chương trình “Doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 

2022. 

    Điện Biên, ngày       tháng 10 năm 2022 

                   Kính gửi: 

        - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

              - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; 

              - Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện Văn bản số 877/PC-VPUB ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên V/v Giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp, 

làm việc thống nhất nội dung, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung theo thẩm 

quyền; 

Căn cứ Văn bản số 104/2022/CV-QCC, ngày 12/10/2022 của Trung tâm 

Chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp thuộc Hiệp Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc xem xét, phối hợp trong việc tuyên truyền 

phổ biến kiến thức và giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu đăng ký tham dự Chương 

trình “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên 

truyền và thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn biết để đăng ký tham gia. 

Danh sách đăng ký của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Điện Biên (Địa chỉ: số 886 đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên) trước ngày 06/11/2022, bản điện tử gửi qua địa chỉ: 

Email qlcn.db@gmail.com để  tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

(Kèm theo văn bản này Bản đăng ký tham gia diễn đàn và Chương trình diễn 

đàn, tiêu chí lựa chọn tham dự chương trình diễn đàn)  

Thông tin chi tiết liên hệ Ông Phạm Văn Thuận - Phòng QLCN – ATBX,HN – 

SHTT, điện thoại 0988208079. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; 

- Lưu VT, SHTT. 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Vũ Xuân Linh 
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