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BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI KNĐMST 
TIỂU BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TUYÊN 

TRUYỀN VÀ AN NINH TRẬT TỰ 

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

Số:  690 /TB-TBND 

 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 9 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Nội dung phục vụ  
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 
Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-BTC ngày 24/7/2019 của Ban Tổ chức Ngày 

hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (sau đây viết tắt là Ngày hội KNĐMST) về việc 

thành lập các Tiểu ban Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và Thông báo 

số 383/TB-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo kết luận của 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức Ngày 

hội KNĐMST, 

Trên cơ sở cuộc họp của Tiểu ban Nội dung Ngày hội KNĐMST (sau đây viết 

tắt là Tiểu ban), ngày 28/8/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban Nội dung 

phân công nhiệm vụ của các thành viên của Tiểu ban, cụ thể như sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) - 

Trưởng Tiểu ban 

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Ngày hội KNĐMST về tổ chức triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu ban; trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung các 

nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung liên quan đến công tác tổ chức Ngày hội KNĐMST. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, chỉ đạo các bộ phận 

chuyên môn có liên quan của Sở KHCN trong việc giải quyết nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng Chương trình chi tiết tổ chức Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn 

năm 2019 theo Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019.   

b) Tiếp nhận các ý tưởng, dự án tham dự thi Cuộc thi (50); thành lập Ban Giám 

khảo chấm, đánh giá các ý tưởng, dự án tham dự Cuộc thi KNĐMST trong vòng sơ 

khảo và vòng chung kết. 

c) Xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai các gian hàng 

trưng bày (dự kiến khoảng 20 gian hàng) về: Các ý tưởng, dự án có tính KNĐMST 

tham gia Hội thi, các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ, các 

đặc sản địa phương, gian hàng của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, 

thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và hộ gia đình. 
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e) Xây dựng dự thảo kịch bản, phân công nhiệm vụ chi tiết về chủ đề, nội 

dung, thành phần đại biểu tham gia diễn đàn. Đại biểu là diễn giả về KNĐMST mời 

từ Trung ương; lãnh đạo Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, doanh nhân thành đạt, nhà quản lý, nhà đầu tư tiềm năng, nhà nghiên cứu…  

2. Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Phó Trưởng 

tiểu ban 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan (Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Hội nông dân tỉnh) có liên quan và chỉ đạo bộ phận chuyên 

môn của Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai kế hoạch, phương án tổ chức triển khai các 

gian hàng trưng bày (dự kiến tạm thời khoảng 29 gian trưng bày). Tham gia chuẩn bị 

cho buổi Tổng kết Cuộc thi KNĐMST. 

3. Ông Nguyễn Tuấn Nam, Bí Thư tỉnh đoàn - Phó trưởng Tiểu ban 

Chỉ đạo các bộ phận liên quan của Tỉnh đoàn thanh niên phối hợp với Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tổ chức, triển khai các 

gian hàng, hội trại trong Ngày hội KNĐMST. Chỉ đạo đoàn viên thanh niên tham gia 

buổi Tổng kết Cuộc thi KNĐMST. 

4. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội: Thành viên  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn: "Học 

nghề và khởi nghiệp" trong sáng ngày 19/9/2019. 

Chi đạo đơn vị trực thuộc huy động sinh viên (100 người) tham dự Vòng 

chung khảo cuộc khi khởi nghiệp. 

5. Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thành 

viên 

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tổ chức Tổng kết Cuộc thi 

KNĐMST; Chuẩn bị các bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh. 

6. Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Thành viên 

Phối hợp với với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên 

quan tổ chức Diễn đàn: "Học nghề và khởi nghiệp" trong sáng ngày 19/9/2019. 

Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hội nông dân 

tỉnh trong việc tổ chức triển khai các gian hàng tại Ngày hội KNĐMST. 
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6. Ông Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Thành viên 

Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hội nông dân 

tỉnh trong việc tổ chức triển khai các gian hàng tại Ngày hội KNĐMST. 

7. Ông Lưu Bá Mạc, Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Thư ký Tiểu ban 

Làm đầu mối trực tiếp phối hợp với các Tiểu ban để tham mưu với lãnh đạo Sở 

KHCN trong công tác tổ chức triển khai thực hiện. 

8. Các thành viên khác 

Làm đầu mối trong việc phối hợp với các thành viên Tiểu ban Nội dung và 

thành viên các Tiểu ban khác để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị là thành viên Ban Tổ 

chức trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Các thành viên Tiểu ban Nội dung cần chủ động huy động người và phương 

tiện, cơ sở vật chất theo thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện một 

số nhiệm vụ khác khi được Ban Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

phân công. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị thông tin phản 

ánh kịp thời với đồng chí Trưởng Tiểu ban hoặc Phó trưởng Tiểu ban để tổng hợp 

báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức./. 

Nơi nhận: 
- Các thành viên Tiểu ban ND; 
- Lưu: VT, QLCN. 

TRƯỞNG TIỂU BAN 
  
 

 
(Đã ký) 

 
 

GIÁM ĐỐC  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Nguyễn Thị Hà 
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