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THƯ CẢM ƠN  

 

Ngày 04/11/2022, tại tỉnh Cao Bằng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao 

Bằng đã phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng tổ chức thành công Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo địa phương” năm 2022. Diễn đàn được tổ chức có tính chất quy mô 

khu vực Đông Bắc Bộ với những địa phương có điều kiện tự nhiên tương đồng, 

nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ giữa các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo về vai trò, phương pháp và mô hình xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo cho các địa phương, đồng thời thúc đẩy cùng triển khai chương 

trình Quốc gia về Đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo liên kết theo vùng kinh tế.   

Đến dự và đồng chủ trì diễn đàn có Ông Nguyễn Trung Thảo, Uỷ viên 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ông 

Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Tới tham dự diễn đàn có ông 

Thân Ngọc Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa 

phương, Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các 

tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang và Bắc Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức hội và các doanh nghiệp, hợp 

tác xã có ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

 Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các 

chuyên gia trong nước và quốc tế: Ông Gilbert Geney, Chủ tịch GEROC; Ông 

Martin, Giám đốc Shinhan Future’s Lab Vietnam; Ông Aoyma Tatsu, Phó Giám 

đốc Công ty T.B.N; Ông Lý Đình Quân, Tổng Giám đốc Trung tâm Ươm tạo 

khởi nghiệp Sông Hàn, Trưởng làng Du lịch và Ẩm thực Techfest quốc gia; Ông 

Đỗ Nguyên Hưng, Trưởng làng Công nghệ giáo dục Techfest quốc gia; Bà 

Nguyễn Thị Thu, Trưởng làng Nông nghiệp thông minh Techfest quốc gia; Bà 

Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng làng Hợp tác xã đổi mới sáng tạo Techfest quốc gia; 

Đỗ Phương Thúy, Đồng Trưởng làng Hợp tác xã đổi mới sáng tạo Techfest quốc 

gia và sự tham dự, đưa tin về sự kiện của các nhà báo trong và ngoài tỉnh. 
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Sự tham gia, ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của các Quý vị đã làm nên thành 

công của Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa 

phương” năm 2022 tại tỉnh Cao Bằng vừa qua. 

Thay mặt Ban Tổ chức Diễn đàn, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu 

sắc nhất tới các Quý vị và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác, 

hỗ trợ của Quý vị để kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh 

Cao Bằng theo hướng hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới. 

Kính chúc Quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Các đại biểu, chuyên gia tham dự Diễn đàn; 

- Cục PTTT&DN KHCN, Bộ KH&CN;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở KH&CN; 

- Cổng TTĐT thành phần Sở KH&CN;  

- Trung tâm ƯDTBKHCN (đăng website); 

- Lưu: VT, QLCN&SHTT. 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 
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