
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SDL-QLLH Nghệ An, ngày        tháng       năm 2022 

V/v gia hạn cuộc thi Techfest 2022 
  

 

Kính gửi:  

- Hiệp hội Du lịch Nghệ An; 

- Ban Quản lý các điểm du lịch; 

- Các cơ sở lưu trú du lịch; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận tải du lịch 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

Sở Du lịch nhận được văn bản số 642/TB-SKHCN ngày 07/7/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự cuộc thi tìm 

kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022. 

Sở Du lịch thông báo và đề nghị Hiệp hội Du lịch, Ban Quản lý các điểm du 

lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thông báo cho các hội viên, cán bộ 

công nhân viên, người lao động, … quan tâm tham gia cuộc thi. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Hòa - TP Phụ trách không 

gian Hỗ trợ KNĐMST, điện thoại: 0977.550.600; Email: Hoanait@gmail.com. 

(Gửi kèm Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ về việc gia hạn thời 

gian nộp hồ sơ tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Nghệ An mở rộng năm 2022). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Phó GĐ Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở (để đưa tin); 

- Lưu: VT, QLLH (Đ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Lợi 
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