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Kính gửi: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện Công văn số 2676/BTTTT-PTTTDN ngày 28/8/2019 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Công văn 3580/VP-KGVX ngày 29/8/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Đề án Phát triển Trung tâm hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia 

đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu dự thảo và tổng hợp ý kiến các cơ quan liên 

quan, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án Phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo quốc gia và xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia đến 

năm 2030 . 

2.  Để nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung sau: 

2.1. Đối với dự thảo Quyết định về việc phê duyệt “Đề án Phát triển Trung 

tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp 

quốc gia đến năm 2030”: tại điểm đ, mục 5: “Trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp 

quốc gia được thực hiện vai trò người bảo lãnh, đại diện cho cá nhân, nhóm cá 

nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan đến dự án khởi nghiệp 

sáng tạo; đăng ký tài sản chế chấp, vay vốn; đăng ký, chuyển giao quyền bảo vệ sở 

hữu trí tuệ; đăng ký, thay đổi giấy phép kinh doanh...”  

Đề nghị sửa thành “Trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp quốc gia được 

thực hiện vai trò người bảo lãnh, đại diện cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục liên quan đến dự án khởi nghiệp sáng tạo; đăng 

ký tài sản thế chấp, vay vốn; đăng ký, chuyển giao quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ; đăng 

ký, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...”  

2.2. Đối với dự thảo “Đề án Phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

quốc gia và xây dựng Mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia”: tại mục II: nội dung 

của đề án, (trang 7) về Tài chính: “sau khi Nghị định 38/2018/NĐ-CP có hiệu lực...” 

đề nghị ghi rõ “sau khi Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có 

hiệu lực...”. 
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Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn gửi Cục Phát triển thị trường 

và doanh nghiệp khoa học và công nghệ xem xét tổng hợp./. 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh(b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 
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