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V/v hrnmg üng cuc thi
Techfest Ngh An open 2021

KInh giri:

- Uy ban nhân dan các phung;
- Các phông, ban, dan vj cp thj.

Thiic hin cong van so 408/SKHCN-VP ngày 13/5/202 1 cüa Ban to chirc
TECHFEST Ngh An 2021. Theo do cuc thi TIm kirn tài nàng Khi nghip di
imi sang tao Ngh An mi rng närn 2021 (Techfest Ngh An open 2021) nm
trong Chui sir kin "Khát vpng Song Lam - VI mt Vit Nam hung ci.thng".
Techfest Ngh An open 2021 là chu'ang trinh tim kiêm và h trç các doanh nghip
khi nghip di mth sang tao do ngu'i Ngh An sang 1p hoc dng sang ip
trong nuc và quc M hoc nhüng t chüc, cá nhân, doanh nghip vth khát v9ng
Song Lam s hi ti và kh&i nghip tai Ngh An. Chuang trInh kt nOi các ngun
lirc chuyên gia chInh sách, tài chInh, thj truing, truyn thông và di tác phát trin
cho các doanh nghip khâi nghip. Các di tham gia cuc thi có co hi gci vOn
trirc tip tr các Qu du tu' trong nu'ic và quôc tê.
(Sao gü'i kern cong van so 408/SKHCN- VP)
thj xã d nghj UBMTTQ thj xa, UBND các phtthng và các phông,
ban, dan vj cp thj lien quan tuyên truyn, thông báo ti các t chüc, cá nhân,
Doanh nghip trên dja bàn thj xã có nhu cu däng k tham gia Techfest Ngh An
open 2021.
Yêu c.0 ChÜ tjch UBND các phithng, Thñ tru'O'ng các phOng, ban, don vi
lien quan th chrc thrc hin nghiêm tue ni dung trên./.
No'i nhân:
- Nhu trên;
- TI Thi üy, IT HDND thi xã (b/c);
- UBMTTQVN thi xã;
- ChU tich, các PCI UBND thi xã;
- Lixu: VI, KT.Ac
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THU PHAT DQNG
Cuc thi Techfest Ngh An open 2021

Cu thi TIn 1cim tài nang KhOi nghip di mOi sang tio Ngh An ma rng nãrn
2021'(TechfestNhê An open 2021) nãm trong Chu& sir kin "Khát vQng Song Lam -Vi rnt Vit Narn hung cu&ng". Techfest Ngh An open 2021 là chuo'ng trInh tim kiêin
va hO tia cac doanh nghiOo khoi nghiêp dOt mm sang tao do nguoi Nghê An sang lap
hoc dông sang 1p a trong nuó'c và quôc tO hoc nhü'ng t chrc, cá nhân, doanh nghip
vyi Khát vpng song Lam sO hi tii và khâi nghiêp tai Ngh An. Chu'ong trinh kOt ni các
nguôn 1rc chuyên gia chInh sách, tài chinh, thj triiang, truyOn thông và ctOi tác phát triên
cho các doanh nghiêp khâi nghip. Các di tharn gia cuc thi có ca hi gi vOn trrc tiOp
tr các Qu' dâu tu trong tinh, trong nuó'c và quOc tO.
Techfest Ngh An open 2021 i.ru tiOn các linh virc: Nông nghip; Y - duç'c; Du
ljch; Giáo diic, dào t10 và Cong ngh TiOn phong, Các dir an dit giãi cao sO duçic thani
gia rning hró'i Vietnamstartupecosystem, tham gia cuc thi Techfest Vit Narn nãm
2021 vâ cO ca hôi tranh tài tai cuc thi Startup World Cup. Techfest Vit Narn do B
Khoa hçc và Cong ngh phOi hp vâi các Bô, ngành, da phuong to chirc nãm trong
khuôn ldi D an "Ha trg h sinh thai khO'i nghip dOi moi áng to quOc gia dOn nãm
2025" di.rçc Thu trrng chInh phü phO duyt tai QuyOt cinh sO 844/QE-TTg ngày
18/5/2016.
Techfest Ngh An open 2021 di.rc xeni là d4p quãng bá hinh ãnfl h sinh thai
khOi nghip Ngh An hang dng, sang tao vâ nàng lirc huy dng nguOn Iirc hi tii, skr
h9p tác cüng phát trin khoa hçc cong ngh, thic dày dôi mO'i sang tto trong h sinh thai
khài nghip Vit Nam, chng vói chuyn di s, và lan song dôi mâi sang tao. Tir ljch su
Ngh An, tr khát vçng song Lam hi.râng dOn mt Vit Nam hfing cwmg.
Thông tin chi tit v chirong trmnh, th 1 cuc thi, chuyOn gia, các don vj dng
hành sO 1n lrt cp n.ht trOn trang chü chInh thOc cüa Cuc thi Techfest Ngh An open
2021; www.ngheandost. ttov.vn và www.lchatvongsonglam.vn .
Trân tr9ng cam an.!.
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