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THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian kết thúc hồ sơ tham gia Cuộc thi  

“Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 

 

 

Ngày 26/7/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 652/TB-UBND về 

việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. Theo 

đó, thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi trước 17h00 ngày 11/10/2021. Tuy nhiên 

do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng Khởi 

nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh quyết định gia hạn thời gian kết thúc nhận hồ sơ 

tham gia Cuộc thi (Theo Thông báo số 1582/TB-BTCCT ngày 11/10/2021) như 

sau: 

1. Thời gian gia hạn: Đến trước 17h00’ ngày 05/11/2021. 

2. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 652/TB-UBND ngày 

26/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện. 

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin các văn bản liên quan về Cuộc thi được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tại địa chỉ: 

http://skhcn.hatinh.gov.vn (Chuyên mục: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo). 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thông báo đến các Doanh 

nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn địa phương quản lý biết để thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT; 
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