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“V/v phát động tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp  

đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 22 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1728-CV/TĐTN-BTG, ngày 21/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn “Về việc phát động tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021”; 

Nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

và tham gia tốt Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2021, 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở 

Đoàn trực thuộc triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên tham gia tốt Cuộc thi, qua đó góp phần nâng cao nhận 

thức và xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong toàn tỉnh (Đoàn khối gửi kèm 

Thông báo Cuộc thi). 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt. Kết quả triển khai báo cáo lồng 

ghép với báo cáo tháng của đơn vị. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu VT.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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TH6NG BAo
Yd vi$c t6 chric CuOc thi Khiii nghiGp

tl6i mdi sring tgo tirh 'l'ri Vinh nim 2O2l

Triさn khai dlvc hien Quy6t dinh s6 844/QD‐ Frg ngay 18/5′ 2016 cua lh苗

ttrcyng Chinh phti phO duyOt De all `H6trg he Sinh thai khdi nghic・ p dOi[■●isムng
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BCDKN ngay 25/3/2021 cia Ban chi daO Dさ in khdi nghiep tlnh Tra vinh vさ

viec Hδ ′tl● khdi,glliep va khoi nghiep d6i mdi sing tlo■ nh Tぬ Vi血 nうin 2021

va Quyet dinh so 122/QD― SKHCN ngay 03´/2021 cta S,Khoa hoc va C6ng

nghe tim Tra vlnh vё  vrC thanh“ p Ban TO chic,卜10 dOng gMm mao va「 o

thu k,CuOc thi Khdi nghiep dё i mdi sang t.。 tinh Tra Vinh nam 2021,9uyot

dinh 143/QD‐ SKHCN ngay 28/6/2021 cla Sd Khoa hoc va COng nghe vO vicc
thay d6i,b6sung thanh vion 3an T6 chlrc,T6thtr k,cuOC thi Khて

'i nghicp d6im6ismg tlo tinh Tra Vinh nam 2021

Thvc hien KO holch s0 31′ KHl〕「CC rngム、28/612021 cla Ban 1 6 chtrc

cuoc uli ve viec ban hanh Ke holch to chtrc Ctloc thi Khdi nghicp dOiint'i sang

tao tinh Tra vinh nttm 2021 va Quyot dinh S0 138/QD― BTCC r ngay 2876,2021

ctia Ban T6 chlrc Cuoc thi Vさ 宙ec ban hanh ih`le Cuoc thi Kh('i nghicp d6i
m6i sttng t,o tillll Tra vinh nttm 2021,

,  Dё day mal.h phong trao khdi nghiep d6i m6i sang tao tron dia ban lnh vょ

16 chtc thanh cong Cuoc thi Khdi nghiep doi m`i sing tao tinh l ra vinh nttm

2021,Ban T6 chic 9uOc thitran trong dさ nghi cac so,pan,nganh linh,uBND
cac huyen,thanh phO,thi xO,c`C trtrtyllc doi hoc cao dttng,trtlilg cap nghO.cic

HOi dOanh nghiep va cic co quan,dcyn、 1,c6C tO Chtrc,doanh nghiep quan taln
tich c,c triё n khai tuyOn truyさ n,ph6 biさ n,d6ng thoi dong viOn、 khuy6n khich va

taO diёu kien cho cac doanh nghicp.16 Chtrc,c`nhan c6 dtr`n tゞtrOng khtyi

nglliep sふ gtlotham gia va nop ho s(,dv thi v6i cic noi dung chinll nh● sau:

1.D6ittrOng dr thi

Clc tO chtrc, ci nhan, nh61nn ci nhan, d()anh nghiep `′ ″i ng“。7 ″″て
'″gοaり c6ゞ ttr6ng,san pham.dtr an khoi nghiep d6i ln6i slllg tlo dtrOc trien

khai va phattrien tren dia ban tinh iraヽ 11lh

Da v`i doanh ngh"p klla nghttp c6 thbi」 an dang k,hOot d018 kい。ng
qua 05 nるm kO宙 ngay dtrgc cap giay ching nhan dang k′ kinh dOanh lan dau
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2.Linh vlFc dr thi

Dふ tuぃg du thl c6 thO dttng卜 ,'tudng,San pりm,dV`n kha nghlф
sang tao thuOC tat ca cttc nganh nghe, lmh v,c san Xuat, kinh doanh, dich v■

dtrgc hlnh thanh va trien khai tren dia ban tinh Tra Vinh ma phip lua khong

cam

3.HO sσ va thdi hln ding k′ dtr thi

‐110 sα dtrthi:
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TiOng Vict.lbnt chi Timcs Ncw Rolllan,cO chtr 14,kl16ng tay x6a,dmh m`y

trOn kh6 giay′、4,bao gOm:

(1)PhiOu dang kゞ dv thithcO mau ρИ́
“
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(2)rhuyot minh san pham.dv an klldi nghiep thco mau va″ DИ _θ〃:

(3)San phim m6 Hnh,b▲ n ve,phim anh,tま heu,… kёm thco■んοヶ
-l hOi han d・ang k,Va dia chi nhan hO so:

十Han nOp h6 sσ :truo● 16 giむ 00,ngぬy10/9/2021(Thir Siu).

+Dia chi nh“ hO SOI Ban T6 chtc CuoC thi Kha nghiep dOi m6i si唸

tlo tinh lra vinh nam 2021(lhuOng trtrc Phё ng Qum l,∫6ng nghe,Sd Khoa
hoc va c6ng nghc Tra Vhh)D● chi:S6,8 duttg Nguyen Thi Hoc,phuing
i thAnh ph6 1ra Vinh, tinh Tra Vinh so dien thoai1 0294 3864875(gip ba

P111in Fhi l111y Hing、 ba Ca。 llli Thu Ha phu trttch htr6ng dan xay dtrng va tiep

nhan ho so)lJ[na‖ p01cntvagmaiLcom

Noi dung Cac vttn bm va cac Ыёu mau hen quan ducc dmg taitren c6ng
thOng  tin  dicn  tir  Clla  sd  Khoa  hoc  va  COng  nghe  Tra  Vinh:
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〔3an ro chtrc Cuoc thitran tpng th6ng blo/

Nci″力′″:

―Ch1 lCh UBND unh(bc)
‐Clc sO,ban,nganh cap tinh:
―UBND cac huyen,thanh pho,thi
xal

―C,c trぃけng doi hoc,cao dang,

trung cap ngho,c`c dol vi c6 1iOn

quan:
‐l〔 lp l101 dOanh nghilp tinht
‐|{Oi doa`lh nhan tre tinh:

_B`O m vinh DaIPttH tinh:
―Clc phuong tion thOng tin dai
chin8 trell dia ban tinh.

‐Clc doanh nghiep to ch“ ,c`
nhan tren dia ban"nh:
‐しu知 :Vr CN
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