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     UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 33 /KH-SKHCN 

 

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

 
Lạng Sơn, ngày  04  tháng 5 năm 2019 

     

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thảo Khoa học:  

“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”. 
 

  

Thực hiện Công văn số 1412/VP-KGVX ngày 16/4/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc Tổ chức ngày Khoa học và công nghệ năm 2019. 

Căn cứ Kế hoạch triển khai hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 
năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa 
học, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát 
triển của đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN. 

- Thảo luận, đánh giá thực trạng về tình hình nghiên cứu, ứng dụng KHCN 
và định hướng ứng dụng, đổi mới KHCN trong thời gian tới 

- Tiếp tục biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN. 

2. Yêu cầu: tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm. 

 II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

 1. Khách mời 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo một số Sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn,  Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật 
tỉnh, Hội đông y tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn (10 người). 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Khoa giáo Văn xã: (02 người). 

- Lãnh đạo theo dõi công tác KH&CN tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng các 
huyện, thành phố: (11 người). 

- Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN: (07 người). 

- Phóng viên Báo, Đài PT&TH  tỉnh: (02 người). 

2. Cán bộ của Sở KH&CN: 20 người. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

- Thời gian: 01 buổi trong ngày 17/5/2018. 

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ (Số 438, 
đườngg Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). 
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 III.  NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC 
HIỆN 

 1. Triển khai nội dung phát biểu tham luận: Phòng Quản lý Khoa học đề 
xuất các nội dung tham luận và đặt hàng với các tổ chức, cá nhân. Dự kiến khoảng 
07 bài tham luận trong các lĩnh vực 

2. Nội dung: Các bài phát biểu tham luận tập hợp gửi về Văn phòng Sở 
trước ngày 15/5/2019.( Để in kỷ yếu). 

 3. Công tác hậu cần: Văn phòng Sở phối hợp với các bộ phận chuyên môn 
gửi Giấy mời, chuẩn bị Hội trường, nước uống, trang trí khánh tiết, đặt cơm,... 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

-  Kinh phí tổ chức Hội thảo: 31.100.000đ  

Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng chẵn 

  ( Có Bảng dự toán kinh phí  kèm theo.) 

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp khoa học năm 2019 
 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo, đề nghị các bộ phận được giao chủ 
trì, chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Kế toán VP Sở; 
- Lưu: VT, QLKH. 

                    GIÁM ĐỐC 
 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC 
(Kèm theo Kế hoạch số  33 /KH-SKHCN ngày 04  tháng  5  năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn) 

 

Stt Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Chủ trì Hội thảo Buổi 1 1.200.000 1.200.000  

2 Thư ký hội thảo Buổi 1 400.000 400.000  

3 Đại biểu Người 50 160.000 8.000.000  

4 Báo cáo viên trình bày tại hội thảo Báo cáo 10 1.600.000 16.000.000  

5 Tài liệu hội thảo Bộ 50 20.000 1.000.000  

6 Tiền nước uống  Người 50 40.000 2.000.000  

7 Trang trí khánh tiết (Khung sắt, bạt) Bộ 1 1.500.000 1.500.000  

9 Hoa tươi để bàn Bát 5 200.000 1.000.000  

Tổng cộng    31.100.000  
 

(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng chẵn) 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”. 

 

Stt Nội dung Người thực hiện 

1 Đón tiếp đại biểu Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

2 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 
biểu 

Đ/c Đỗ Thu Hạnh - TP QLKH 

3 Phát biểu khai mạc Đ/c  Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở 

4 Tham luận:  

- 
Ứng dụng công nghệ cao trong 
lĩnh vực Lâm nghiệp và khả 
năng ứng dụng tại Lạng Sơn 

Sở  Nông nghiệp &PTNT 

- 

Tình hình ứng dụng KHCN 
trong khám, chữa bệnh và kế 
hoạch triển khai trong thời gian 
tới 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

- 
Thực trạng nhân lực KHCN tại 
tinh Lạng Sơn và định hướng 
trong thời gian tới 

Văn Phòng Sở KHCN 

- 
Ứng dụng giáo dục STEM hiện 
nay và kế hoạch triển khai  tại 
Lạng Sơn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

- 
Bảo tồn và phát huy giá trị của 
cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Hội đông y tỉnh Lạng Sơn 

- 
Ứng dụng  khoa học và công 
nghệ trong phát triển du lịch tại 
thành phố Lạng Sơn 

UBND thành phố 

- 

Xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh 
Lạng Sơn những khó khăn và 
thách thức 

Phòng Quản lý Công nghệ và chuyên 
ngành, Sở KHCN 

- 

Bảo tồn và  phát triển các giá trị 
văn hóa trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện địa hóa trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Lạng Sơn 

- 

Phát triển tài sản trí tuệ gắn với 
ứng dụng tiến bộ KHCN trong 
sản xuất một số sản phẩm của 
tỉnh Lạng Sơn 

Trung tâm ứng dụng, phát triển KHCN 
và đo lượng chất lượng sản phẩm 
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Stt Nội dung Người thực hiện 

- 
Định hướng nghiên cứu và ứng 
dụng tiến bộ KHCN trong thời 
gian tới 

Phòng Quản lý Khoa học, Sở KHCN 

5 
Công bố Quyết định  tặng kỷ 
niệm chương vì sự nghiệp 
KH&CN 

Đ/c Trần Hữu Đắc – Phó Giám đốc Sở 

6 
Trao tặng kỷ niệm chương vì sự 
nghiệp KH&CN 

Lãnh đạo UBND tỉnh và  Sở KH&CN, 

7 Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh 

8 Phát biểu bế mạc Đ/c Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở 
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