
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:         /BQLKKT-ĐTDN 

V/v thông báo tổ chức Cuộc thi 

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  
tỉnh Trà vinh năm 2022   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

         Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2022 

   

  Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN Long Đức và KKT Định An . 

 

Ngày 16/8/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Trà Vinh năm 2022 (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh) có Thông báo số 
1074/TB-BTCCT về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà 

Vinh năm 2022. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp để thông báo cho cá 
nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có ý tưởng, sản phẩm, 

dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia và nộp hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022, thời hạn kết thúc nhận hồ 

sơ dự thi: trước 17 giờ 00 phút, ngày 15/10/2022. 

Các doanh nghiệp đăng nhập vào Website: www.teza.travinh.gov.vn vào 

mục Thông tin chỉ đạo điều hành để xem và tải Thông báo số 1074/TB-BTCCT 
và Quyết định số 145/QĐ-BTCCT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Trà vinh năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến các doanh nghiệp biết, tuyên truyền 
cuộc thi nêu trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Ban Biên tập Website BQLKKT; 
- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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Lưu Văn Nhạnh 
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