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Lạng Sơn, ngày 14  tháng 6 năm 2019 

                      
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Các cơ quan thành viên Ban Tổ chức; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn; 
- UBND các huyện; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Các trường: Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm 
Đông Bắc; Cao đẳng nghề Lạng Sơn; Cao đẳng sư 
phạm Lạng Sơn. 

                                            

Nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) của 
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tất cả các lĩnh vực, từ đó tìm kiếm, 
khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, mô hình kinh 
doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã cuộc trên địa bàn 
tỉnh, 

Ban Tổ chức Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban 
Tổ chức) đã ban hành một số văn bản liên quan đến Ngày hội KNĐMST tỉnh 
Lạng Sơn năm 2019, trong đó có Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
(sau đây viết tắt là Cuộc thi), gồm: 

- Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc thành lập Ban Tổ chức; 

- Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019 về việc tổ chức Ngày hội 
KNĐMST tỉnh năm 2019; 

- Thể lệ Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Ban hành kèm theo 
Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 14/6/2019 của Ban Tổ chức); 

- Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi Cuộc thi (Ban hành kèm theo Quyết 
định số 73/QĐ-BTC ngày 14/6/2019 của Ban Tổ chức). 

Các văn bản trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa 
học và Công nghệ tại địa chỉ: http://sokhcn.langson.gov.vn/KNDMST2019 và 
tại địa chỉ: http://startup.langson.gov.vn (Mục Tài liệu hỗ trợ khởi nghiệp). Đồng 
thời bản điện tử được gửi kèm theo Công văn này qua đường eOffice. 



 

Để Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được tổ chức tiết kiệm, 
hiệu quả và thiết thực, Ban Tổ chức trân trọng đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị, 
tổ chức theo phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BTC 
ngày 17/4/2019. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Ngày hội 
KNĐMST và Cuộc thi KNĐSMT đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh,   

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Cơ quan thường trực Ban Tổ chức 
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, 
địa chỉ: Số 438 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Điện thoại: 
0253871907. 

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác của các Quý cơ quan./. 
    

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT.TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Nguyễn Thị Hà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC 



 

 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

2.  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

4. Sở Giáo dục và Đào tạo  

5. Sở Công Thương  

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  

8. Sở Thông tin và Truyền thông  

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

10.  UBND thành phố Lạng Sơn  

11.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  

12.  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

13.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

14.  Hội Nông dân tỉnh  

15.  Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

16.  Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh  
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