
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 1284/SGTVT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Lạng Sơn, ngày 12 tháng 5  năm 2021 

V/v tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

 

    
Kính gửi: 

     - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 
                 - Các doanh nghiệp có hoạt động lĩnh vực GTVT. 
 
 Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTC ngày 06/5/2021 của Ban Tổ chức 
Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Hưởng ứng Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 
2021, nhằm tạo sự lan tỏa trong các tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với phong 
trào chung trên cả nước, từ đó tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển 
những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi 
nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo; có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên  
việc  khai  thác  tài  sản  trí  tuệ,  công  nghệ,  mô hình kinh doanh mới trên địa 
bàn tỉnh. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, doanh 
nghiệp có trách nhiệm chủ động triển khai tuyên truyền các nội dung Kế hoạch 
số 70/KH-BTC ngày 06/5/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng 
Sơn đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tùy theo chức 
năng, nhiệm vụ lựa chọn những ý tưởng, dự án có tính đổi mới sáng tạo để đăng 
ký với Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Cuộc thi đạt kết quả cao. 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Hội KHKT Cầu đường LS; 
- Lưu: Vt. 

  GIÁM ĐỐC 
 
 
 

Đã ký 
 
 

 Dương Công Vĩ 
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