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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  64  /KH-SKHCN  Lạng Sơn, ngày  27  tháng  11  năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
Tham dự tham dự Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia năm 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 
2019 và Công văn số 3604/BKHCN-PTTTDN ngày 08/11/2019 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc mời tham dự Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện tại Ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tham dự Lễ khai mạc và 
chuỗi sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019, nội 
dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Tham dự Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia năm 2019 nhằm tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân, các nhóm 
khởi nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được 
tham gia học hỏi, trao đổi với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong nước cũng như quốc tế. Từ đó tiếp tục khuyến khích, thúc đẩy sự 
phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, 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. 
Bước đầu tạo sự kết nối các yếu tố của hệ sinh thái KNĐMST: Ý tưởng, dự án đổi 
mới sáng tạo, nhà đầu tư tiềm năng, quỹ hỗ trợ, nhà tư vấn… 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian:  

- Thời gian: 04 ngày (Từ ngày 04-06/12/2019). 

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Hạ Long và Cung Quy hoạch 
tỉnh Quảng Ninh. 

3. Thành phần:  

- Mời Lãnh đạo UBND tỉnh: 01 người 

- Mời Văn phòng UBND tỉnh: 02 (Lãnh đạo Văn phòng; Cán bộ Phòng 
chuyên môn); 

- Lãnh đạo Sở KH&CN: 01 người. 

- Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên ngành: 04 người. 

- Đại diện tác giả có sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo đạt giải nhất, nhì, 
ba cuộc thi khởi nghiệp ĐMST tỉnh Lạng Sơn: 02 
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- Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 người (Lãnh đạo Sở; Cán bộ Phòng chuyên 
môn); 

-  Sở Lao động Thương binh và xã hội: 02 người (Đại diện Sở Lao động 
thương binh và xã hội, đại diện Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 người (Lãnh đạo Sở;); 

- Sở Nông nghiệp và NT: 02 người (Lãnh đạo Sở; Cán bộ Phòng chuyên 
môn) 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 01 người (Lãnh đạo Hội); 

- Tỉnh đoàn thanh niên: 02 người (Lãnh đạo Đoàn; Cán bộ Phòng chuyên 
môn). 

- Hiệp hội doanh nghiệp: 02 người (Lãnh đạo Hiệp hội và Chủ tịch Câu Lạc 
bộ khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn) 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn: 03 người (Lãnh đạo nhà trường, cán bộ 
chuyên bộ) 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: 01 người (cán bộ chuyên môn) 

- Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn: 02 người 

III. NỘI DUNG: 

1. Tham dự sự kiện: Các thành phần nêu trên sẽ tham dự các hoạt động của 
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 theo chương trình của 
Ban tổ chức và tập trung tại Sở Khoa học và Công nghệ (lịch trình cụ thể sẽ thông 
báo sau). 

2. Tham gia trưng bày sản phẩm khởi nghiệp: Tham gia trưng bày một số 
sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó: Các sản phẩm trưng bày 
của các nhóm thi do do các nhóm thi tự bố trí, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ  
kinh phí tham dự triển lãm theo quy định tại Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 
19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện đề án Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025. 

IV. KINH PHÍ:  

Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo được giao năm 2019 và các nguồn kinh phí khác (nếu có). 
Cụ thể: 

ĐVT: Nghìn đồng 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn  
giá 

Thành 
tiền 

Ghi 
chú 

1 

Công tác phí đi công tác (dự 
kiến 28 người bao gồm cả thí 
sinh tham dự x 03 ngày) cả ngày 
đi và về 

Ngày 84 200 16.800   
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn  
giá 

Thành 
tiền 

Ghi 
chú 

2 
Tiền thuê phòng nghỉ đi công 
tác (28 người x 02 đêm x 
450.000/đêm/người) 

Đêm 56 450 25.200   

3 
Thuê xe đi Quảng Ninh và 
ngược lại 

ngày 03 3.000 9.000   

4 

Hỗ trợ thuê mặt bằng, vận 
chuyển trang thiết bị, thiết kế, 
dàn dựng gian hàng và truyền 
thông cho sự kiện (02 nhóm 
khởi nghiệp tham dự) 

Nhóm   02 5.000 10.000   

5 Chi khác  Cuộc 01 5.000 5.000  

  Tổng cộng: 66.000   

Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn./. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành: Chủ trì phối hợp 
với các phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị sản phẩm và cơ sở vật chất có liên 
quan để tham gia sự kiện theo kế hoạch. 

- Văn phòng phối hợp với Phòng QLCN bố trí và chuẩn bị kinh phí, phương 
tiện phục vụ lãnh đạo và đoàn công tác tham gia sự kiện. 

Trên đây là Kế hoạch tham dự Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện tại Ngày hội 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 tại Hạ Long. Trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các bộ phận phản ánh về Phòng Quản lý 
công nghệ và Quản lý chuyên ngành để báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./. 

 

  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

GIÁM ĐỐC 
 
  

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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