
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số:         /UBND-KT&HT 
V/v phối hợp khảo sát tình hình, 

nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến hoạt động KNĐMST 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày        tháng 7 năm 2022 

      

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Hữu Lũng; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 488/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 27/6/2022 của 

sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường phối hợp 

khảo sát tình hình, nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND 

huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khảo sát tình hình, nhu cầu của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động KNĐMST trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Cách thức thực hiện như sau: Khảo sát thông qua một Phiếu trực 

tuyến Google Form.  

- Cách 1: Có thể gửi đường dẫn dưới đây vào các nhóm Zalo, Facebook 

tương ứng của đơn vị, để các đối tượng tham gia khảo sát trực tiếp trên điện 

thoại hoặc máy tính: 

https://forms.gle/zVLpMGvGvWqq3P1t5 

- Cách 2: Hoặc dùng điện thoại Quét mã QR dưới đây: 

 

Ghi chú: Sau khi đã điền đầy đủ các câu hỏi trong phiếu khảo sát trực 

tuyến, nhấn nút “Gửi”. Thông tin sẽ được tự động tổng hợp gửi về Sở Khoa học 

và Công nghệ.  

2. Thời gian hoàn thành khảo sát:  

Thời gian thực hiện đến hết ngày 30/7/2022. Đồng thời, tổng hợp số 

lượng người đã được thực hiện khảo sát về UBND huyện qua (phòng Kinh tế và 

Hạ tầng), để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

https://forms.gle/zVLpMGvGvWqq3P1t5
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UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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