
  

 ỦY BAN NHÂN DÂN       

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND                  Nghi Xuân, ngày      tháng  6 năm 2020 

     

THÔNG BÁO 

V/v nộp hồ sơ xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam 

điển hình sáng tạo năm 2020” 

  

  

 Thực hiện Công văn số 749/TB-SKHCN ngày 15/6/2020 của Sở Khoa học & 

Công nghệ Hà Tĩnh về việc nộp hồ sơ xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Việt 

Nam điển hình sáng tạo năm 2020” (Có các văn bản liên quan kèm theo). 

 UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và Hội Doanh nghiệp thông báo 

đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có hoạt động đầu 

tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học & công nghệ, ứng dụng sáng kiến, sáng chế, 

chuyển giao công nghệ, thiết bị vào sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm hàng 

hóa có giá trị, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu 

“Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020”, đề nghị các doanh nghiệp 

đáp ứng đủ điều kiện xây dựng hồ sơ tham gia xét chọn gửi về Sở Khoa học & 

Công nghệ Hà Tĩnh - Số 142, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước 

ngày 24/6/2020 (Bản mềm Hồ sơ đề nghị gửi qua địa chỉ mail: 

phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn hoặc huubayqlcnht@gmail.com). 

 Các doanh nghiệp có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện của quy chế xét chọn, tôn 

vinh của Ban Tổ chức sẽ được Sở Khoa hoạc & Công nghệ xem xét, tổng hợp gửi 

về Ban Tổ chức Chương trình - Trung tâm nghiên cứu phát triển thương hiệu Việt 

để xét tôn vinh trong Chương trình tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam 

điển hình sáng tạo năm 2020” dự kiến được tổ chức vào ngày 30/7/2020 tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 Mọi thông tin chi tiết, hướng dẫn xây dựng hồ sơ tham gia xét tôn vinh danh 

hiệu, đề nghị liên hệ: 

 Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành, Sở Khoa học & Công nghệ 

 Địa chỉ: Số 142, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Số điện thoại: 02393.858.865/ 0975.577.477  

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Sở Khoa học & Công nghệ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội Doanh nghiệp huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT.  

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
  

Bùi Việt Hùng 
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