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Số: 244 /UBND-KT&HT 

V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch và Thể 

lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019”  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày 01  tháng 4  năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam 

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân nhận được Văn bản số 146/SKHCN-

QLCN&TTCN ngày 22/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam về việc 

xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019”; Sau khi nghiên cứu Dự thảo Kế hoạch và Thể 

lệ, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân có ý kiến đóng góp như sau: 

- Phần trích yếu nội dung Quyết định và Điều 1 Dự thảo Quyết định Ban 

hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Hà Nam có ghi cuộc 

thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Hà Nam năm 2018, đề nghị sửa thành 

cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Hà Nam năm 2019. 

- Điều 3 Dự thảo Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo” tỉnh Hà Nam có ghi “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 

và Thành phố Phủ Lý”, đề nghị sửa thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

và Thành phố Phủ Lý”.  

- Các nội dung khác trong Dự thảo Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi “Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019”, Ủy ban nhân dân huyện hoàn 

toàn nhất trí.  

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân trân trọng đóng góp ý kiến./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thế Mạnh 
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