
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:       /SKHCN-TTKP 
V/v đề cử dự án tham gia và hỗ trợ truyền 

thông cho chương trình tuyển chọn và ươm 

tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp  

mùa 2, năm 2022 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 
                    Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công thương; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; 

- Tỉnh Đoàn Bình Định; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hiệp hội du lịch tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; 

- Báo Bình Định; 

- Các trường: Đại học Quy Nhơn, Đại học Quang 

Trung, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, 

Cao đẳng Bình Định, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng 

Cơ điện – Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ. 

 

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-SKHCN ngày 09/5/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc phê duyệt thuyết minh và kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ Hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2022” và Kế hoạch số 411/KH-

SKHCN ngày 03/6/2022 về tổ chức Chương trình Tuyển chọn và Ươm tạo các ý tưởng, 

dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định mùa 2, năm 2022. 

 Trong đó, Chương trình “Tuyển chọn và Ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định mùa 2, năm 2022” là chương trình quan trọng 

có ý nghĩa chiến lược đóng góp tích cực cho sự phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp của 

tỉnh, đặc biệt hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, kết nối đầu tư vốn mồi cho các dự 

án. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đề cử một số cá nhân, 

tập thể có ý tưởng, dự án khởi nghiệp phù hợp tham gia vào chương trình đồng thời hỗ trợ 

quảng bá, truyền thông Chương trình trên các kênh thông tin của cơ quan, đơn vị (cổng 

thông tin, website, fanpage, email,…). 

Thông tin về chương trình xem tại: 

- Mẫu đăng ký tham gia: https://bit.ly/3PZUewn 

- Tư liệu truyền thông: https://bit.ly/3xfIBdz 

- Kế hoạch tổ chức: https://bit.ly/3NOlSuw 

- Website: http://bihub.vn/ 

- Fanpage: https://www.facebook.com/binhdinhinnovationhub 

 

https://bit.ly/3PZUewn
https://bit.ly/3xfIBdz
https://bit.ly/3NOlSuw
http://bihub.vn/
https://www.facebook.com/binhdinhinnovationhub


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo – Phòng Hỗ trợ Khởi 

nghiệp và Ươm tạo doanh nghiệp 

Địa chỉ: 208 Diên Hồng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 0256 3525755 hoặc 0986293294 (Uyển Như) 

Email: bihub.vn@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTKP; 

- Lưu: VT, Bihub. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hà 
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