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

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

  

Số:           /UBND-KT 
V/v đăng ký Hỗ trợ kết nối bán hàng 

hoá, sản phẩm khởi nghiệp trên nền 

tảng không gian số năm 2022 

TP.Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022  

 

 Kính gửi:     

          - UBND các phường, xã; 

          - Thành đoàn Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 380/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 26/5/2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc đăng ký Hỗ trợ kết nối bán 

hàng hoá, sản phẩm khởi nghiệp trên nền tảng không gian số năm 2022. 

Để nắm bắt được nhu cầu triển khai phù hợp điều kiện thực tế và thuận lợi 

cho công tác tổ chức kết nối bán hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp. UBND 

thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai đến các tổ chức, cá nhân, đoàn 

viên khởi nghiệp có sản phẩm để xác định nhu cầu cụ thể như sau: 

- Đăng ký nhu cầu mở gian hàng triển lãm (theo mẫu đính kèm) hoặc vào 

link: https://forms.gle/Uci1FaHBtvNX9jjj6  hoặc quét mã QR tại mẫu đính kèm. 

- Đăng ký nhu cầu tập huấn hướng dẫn mở gian hàng trên nền tảng không 

gian số. 

Nội dung đăng ký gửi về Sở KH&CN trước ngày 03/6/2022 để tổng hợp 

và xây dựng kế hoạch triển khai. 

Chi tiết liên hệ: Đ/c Vy Thị Thúy - Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0205.3871907 hoặc 0985.233.339. 

UBND thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các thành viên HĐ KH&CN TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 

 

 

https://forms.gle/Uci1FaHBtvNX9jjj6
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM 

 ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG TRIỂN LÃM KHÔNG GIAN SỐ 

TECHFEST 247  

(Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở -  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc Gia) 

 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đăng ký bằng một trong hai cách sau: 

1. Đăng ký bằng cách quét Mã QR dưới đây: 

 

https://forms.gle/Uci1FaHBtvNX9jjj6 

2. Điền thông tin bản giấy 

TT Nội dung Thông tin Ghi chú 

1.  Họ và tên …….  

2.  Địa chỉ   

3.  Email …..  

4.  Số điện thoại   

5.  Thành phần, loại hình doanh nghiệp 

(Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Học 

sinh, sinh viên; Hộ kinh doanh; Hợp 

tác xã;… ) 

…….  

6.  Tên gian hàng …..  

7.  Thông tin giới thiệu gian hàng   

8.  Sản phẩm chính   

9.  Khách hàng mục tiêu   

10.  Địa chỉ Website/facebook   

11.  Mã số thuế   

12.  Video giới thiệu; Ảnh bằng, chứng 

chỉ, chứng nhận; Ảnh sản phẩm, 

Logo 

…….  

13.  Messenger fanpage Facebook …..  

3. Đăng ký tham gia tập huấn đưa thông tin lên Không gian số của 

Techfest247? 

3.1. Có           □ 

3.2. Không    □ 
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