
 

THÔNG BÁO 
Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện “tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt 
động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021” tại  

Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Căn cứ Thông báo số 1054/TB-SKCN ngày 25 tháng 5 năm 2021 về việc mời 
đơn vị đăng ký thực hiện tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và 
công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021. 

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Hỗ 
trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau: 

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt 
động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021” như sau: 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Nội dung thực hiện “Tuyên truyền và phổ biến kết quả hoạt động khoa học và 
công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2021” gồm: 

+ Xây dựng đoạn phim ngắn (video) về các hoạt động khoa học và công nghệ 
và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Xây dựng kỷ yếu về Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2021. 

Đề nghị đại diện của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp liên hệ với Văn 
phòng Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời 
gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. Hết thời hạn theo thông báo, Trung 
tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết 
hợp đồng thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ bị loại khỏi danh sách 
lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ. 

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: 
không có./.  

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số: 2075 /TB-SKHCN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2021 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp; 
- GĐ Sở (để b/c); 
- Lưu: VT, QLCN, K(03). 

            KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Chu Vân Hải 
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