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THƯ PHÁT ĐỘNG
Cuộc thi Techfest Nghệ An open 2022
Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng
năm 2022 (Techfest Nghệ An open 2022) với chủ đề “Chuyển đổi số với khởi nghiệp
sáng tạo” nhằm mục đích biến “Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam” là
chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc
những người yêu mến Nghệ An sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An.
Techfest Nghệ An open 2022 hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của
cộng đồng, xã hội bằng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số góp phần tạo sự đột phá
trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An
trong trạng thái bình thường mới. Các lĩnh vực dự thi bao gồm:
- Ứng dụng Công nghệ chuyển đổi số (Mobile, IoT, Digital Twin, Robotics,
Cloud, AI/ ML, AR và Addtive MFG,…) phục vụ trong lĩnh vực kinh tế xã hội: nông
nghiệp, nông thôn, công nghiệp, đô thị, giao thông vận tải, logistic, văn hóa, du lịch,
giáo dục, y tế, thương mại, tài chính - Fintech, An toàn thông tin...
- Giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị
doanh nghiệp.
Để Techfest Nghệ An open 2022 được triển khai thành công tốt đẹp, Sở Khoa
học và Công nghệ Nghệ An kính đề nghị Sở khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành
phố trong cả nước; Các Sở, Ban, Ngành, tỉnh đoàn, hội phụ nữ tỉnh Nghệ An, UBND
các huyện, thị xã, thành phố Vinh, các trường đại học, cao đẳng, Hiệp hội doanh
nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, các Startup
quan tâm tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo
điều kiện cho các tập thể, cá nhân, các startup có sản phẩm, dự án đăng ký tham gia.
Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên website: www.ngheandost.gov.vn.

Xin trân trong cảm ơn!

Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố (p/h);
- Các sở, ban, ngành, tỉnh đoàn, hội phụ nữ
tỉnh Nghệ An (p/h);
- UBND các huyện, thành, thị (p/h);
- Các Trường Đại học, Cao đẳng (p/h);
- Hiệp hội DN tỉnh, các hội DN (p/h);
- Báo Nghệ An, Đài PTTH Tỉnh (p/h);
- Hội Tin học Tỉnh (p/h);
- Các Quỹ Đầu tư;
- Các DN, tổ chức, Startup;
- Lưu VP.
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