
 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG 

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020 
 

Số:           /QĐ-BTCCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

   

Trà Vinh, ngày         tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 và Khoản 2 Điều 8 của Quyết định 02/QĐ-

BTCCT ngày 10/11/2020 về Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 

 đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2020 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hỗ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc 

gia đến năm 2025”;  

Căn cứ Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc ban hành  Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2020-2022 và định hướng đến năm 2025;   

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SKHCN ngày 19/05/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc triển khai hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tại tỉnh Trà Vinh năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-SKHCN ngày 04/11/2020 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo 

và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2020”; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTCCT ngày 10/11/2020 của Ban tổ chức 

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chánh văn phòng 

Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành nội dung sửa đổi tại: 

- Khoản 2 Điều 3: thời gian kết thúc nhận hồ sơ đến 17h ngày 

05/12/2020. 



 

- Khoản 2 Điều 8 của  Quyết định số 02/QĐ-BTCCT ngày 10/11/2020 về 

Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Trà Vinh năm 

2020 với nội dung điều chỉnh như sau:  

“Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản 

phẩm, dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham 

gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi” 

Điều 2. Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký 

cuộc thi; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

nghề, các đơn vị có liên quan; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh;  

- Báo Trà Vinh, Đài PTTH tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng 

giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi; 

- Công thông tin điện tử tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh; 

- Đăng tải trên Công thông tin điện tử các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 

 

 

Lư Phước Hiệp 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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