
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI KHỞI 

NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  
Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

Số:  581 /BTC 
Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ để 
tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Lạng Sơn, ngày  07 tháng 8  năm 2019 

                   Kính gửi:     - Văn phòng UBND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố 

Ngày 17/4/2019 Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Lạng Sơn (sau đây gọi là Ban Tổ chức) đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-BTC về 
việc tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019. Ngày 08/7/2019 Ban Tổ chức đã họp kiểm điểm tình hình và tiếp tục 
đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 50/KH-BTC. 
Tại Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban 
tổ chức, chủ trì cuộc họp đã yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan thành viên Ban 
tổ chức chủ động phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện 
các nội dung theo phân công tại Kế hoạch số 50/KH-BTC (Thông báo số 
383/TB-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kết luận 
cuộc họp Ban Tổ chức ngày hội KNĐMST). 

Thực hiện nhiệm vụ được giao đã có một số sở, ban, ngành đã ban hành kế 
hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, gồm: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 
Hội Nông dân, Sở Công thương, UBND các huyện: Hữu Lũng, Văn Quan, Đình 
Lập, Cao Lộc, Chi Lăng. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Sở, 
ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành Quyết định 
thành lập các tiểu ban phục vụ Ngày hội; Thư mời tài trợ và xây dựng kịch bản 
tổng thể Chương trình Ngày Hội. Tư vấn, tiếp nhận các hồ sơ tham dự Cuộc thi 
KNĐMST,...  

Để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổ chức đề nghị:  

1. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 50/KH-BTC và 
Thông báo 383/TB-UBND khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, 
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Ngày hội KNĐMST và 
Cuộc thi KNĐSMT đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để Ngày hội được 
tổ chức thành công. 

2. Đối với nhiệm vụ lựa chọn ý tưởng tham dự Cuộc thi KNĐMST: 

Đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại tại Kế hoạch số 50/KH-
BTC ngày 17/4/2019 tổng hợp các ý tưởng dự thi, gửi về Sở Khoa học và Công 
nghệ chậm nhất ngày 15/8/2019, cụ thể:  

 + Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, Hội Nông dân tỉnh: Mỗi đơn vị 
lựa chọn, hỗ trợ ít nhất 01 ý tưởng, dự án trở lên có tính đổi mới sáng tạo tham 
gia Hội thi;  

+ Các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn TNCSHCM; Hiệp hội 
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Doanh nghiệp tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trường Cao đẳng Công nghệ và 
Nông lâm Đông Bắc: Mỗi đơn vị ít nhất lựa chọn, hỗ trợ 02 ý tưởng, dự án có 
tính đổi mới sáng tạo trở lên để tham gia Hội thi). . 

3. Việc trưng bày gian hàng tại Ngày hội: Đề nghị quý cơ quan, đơn vị xác 
nhận số lượng và yêu cầu đối với gian hàng tham dự bằng văn bản gửi về Sở 
Khoa học và Công nghệ chậm nhất ngày 15/8/2019 để tổng hợp và chuẩn bị tổ 
chức. (Lưu ý: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn thông báo tới các doanh 
nghiệp và tổng hợp danh sách các doanh nghiệp tham gia gửi Sở Khoa học và 
Công nghệ). 

Gửi kèm theo Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn thông báo số 383/TB-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh, Quyết 
định số 72/QĐ-BTC ngày 14/6/2019 của BTC ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. 

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 
638 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; 
- Đ/c Nguyễn Long Hải, PCT UBND  
Trưởng BTC ngày hội KNĐMST (B/c) 
- Các thành viên BTC (P/h đôn đốc) 
- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

KT.TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

GIÁM ĐỐC  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hà 
 

 



 3 

  

 


		2019-08-08T08:49:29+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




