
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT TP. Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 
V/v phối hợp khảo sát tình hình, 

nhu cầu của các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến hoạt động khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố Lạng Sơn; 

- UBND các phường xã; 

- Thành đoàn Lạng Sơn; 

- Các hội: Hội Phụ nữ, Hội viên Hội Nông dân thành phố. 

 

Thực hiện Công văn 426/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 07/6/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về phối hợp khảo sát tình hình, nhu cầu của các tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (KNĐMST) 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp khảo 

sát tình hình, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

KNĐMST trên địa bàn, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

1. Đối tượng 01: Các đối tượng triển khai công tác hỗ trợ về KNĐMST 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

2. Đối tượng 02: Các đối tượng KNĐMST là đoàn viên, thanh niên; học 

sinh; Hội viên Hội Phụ nữ, Hội viên Hội Nông dân thành phố các Doanh nghiệp 

(có thời gian thành lập dưới 05 năm) thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

II. HÌNH THỨC KHẢO SÁT: Thực hiện trả lời trực tuyến (Google 

Form). 

III. THỜI GIAN KHẢO SÁT: Hoàn thành trước ngày 20/6/2022. 

IV. CÁCH THỨC THỰC HIỆN  

Đối tượng 01 
(Các đối tượng triển khai công tác hỗ trợ 

về KNĐMST tại các cơ quan, đơn vị) 

Đối tượng 02: 

(Các đối tượng KNĐMST là đoàn viên, 

thanh niên; học sinh...) 

Cách 1: truy cập đường dẫn mẫu phiếu 

trực tuyến 

https://forms.gle/ZfXW6CKt7VFRj1bc6 

Cách 1: truy cập đường dẫn của mẫu 

phiếu trực tuyến 

https://forms.gle/zVLpMGvGvWqq3P1t5 

https://forms.gle/ZfXW6CKt7VFRj1bc6
https://forms.gle/zVLpMGvGvWqq3P1t5
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Cách 2: Quét mã QR dưới đây1 Cách 2: Quét mã QR dưới đây 

 
 

Thông tin liên hệ: Đặng Nguyệt Ánh, Phòng Quản lý công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0205.3722.858 hoặc 

0963.666.283. 

UBND thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai./. 

 

Nơi nhận:                                    
- Như trên;                                                    

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Trang tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, CVKT.                        

         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 

                                           
1Ghi chú: Dùng phần mềm máy ảnh của điện thoại thông minh để quét mã QR hoặc sao chép đường dẫn  
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