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BÁO CÁO 
Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

 đổi mới sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn năm 2019,  
phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

 
Thực hiện Kế hoạch số39/KH-UBND ngày 15/2/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn vềhỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) của 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019(sau đây viết tắt là Kế hoạch số39/KH-UBND), Sở 
Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ KNĐMST năm 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND, các sở, ban, ngành, doàn thể, 
UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là Các cơ quan, đơn vị) theo chức 
năng, nhiệm vụ được phân côngđã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai. 
Công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST bước đầu đã có những kêt quả nhất định: 
(1) Bước đầu tạo được sự lan tỏa về KNĐMST trong các tổ chức, cá nhân, tiếp 
cận dần với xu hướng KNĐMST của vùng, của quốc gia; (2) Bước đầu tạo sự kết 
nối các yếu tố của hệ sinh thái KNĐMST: Ý tưởng KNĐMST, nhà đầu tư tiềm 
năng, nhà tư vấn, nhà quản lý, chính sách hỗ trợ… (3) Bước đầu khuyến khích, 
thúc đẩy động lực và nâng cao được hiệu quả công tác hỗ trợ hệ sinh thái 
KNĐMST. Kết quả đạt được cụ thể như sau: 

1. Xây dựng Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh 

Trang thông tin điện tử (TTĐT) KNĐMST tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ: 
http://startup.langson.gov.vn đã được xây dựng và được đưa vào vận hành thử 
nghiệm từ năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã giao cho SởKHCN 
quản lý, duy trì Trang TTĐT KNĐMST của tỉnh và đặt cơ sở dữ liệu tại Trung 
tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Theo đó, Sở KHCN đã thành lập Ban biên tập 
Trang TTĐT KNĐMST gồm 05 thành viên (01 Trưởng ban; 02 Phó Trưởng ban; 
02 thành viên). 

Trang thông tin bao gồm các Mục: Tin tức hoạt động; Mô hình KNĐMST; 
Hỏi - Đáp, Sở hữu trí tuệ; Tra cứu Thư viện sáng chế (Từ cơ sở dữ liệu về Sáng 
chế, Giải pháp hữu ích, Nhãn hiệu của Việt Nam (NOIP), của Cơ quan Sáng chế 
Châu Âu (EPO), của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), của Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), của Cơ quan Sáng chế Nhật bản (JPO); Tài 
liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống tra cứu sáng chế); Danh mục các Tổ chức, 
doanh nghiệp KHCN của tỉnh Lạng Sơn; Tra cứu văn bản ban hành về KNĐMST 
của tỉnh Lạng Sơn; Tài liệu hỗ trợ khởi nghiệp; Liên kết websites với một số cơ 
quan, đơn vị liên quan. 
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 Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, duy trì và cập nhật dữ 
liệu, thông tin thường xuyên trên Trang KNĐMST của tỉnh để thúc đẩy hiệu quả 
hoạt động Trang KNĐMST của tỉnh, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý hoạt động 
hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST.  

 Việc duy trì hoạt động của trang TTĐT KNĐMST của tỉnh bước đầu góp 
phần thúc đẩy, hỗ trợ tuyên truyền, vận động tinh thần khởi nghiệp, kết nối các 
mạng lưới KNĐMST của cả nước, hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn 
tỉnh. 

2. Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo 

Tháng 12 năm 2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND Nghị quyết của 
Hội đồng Nhân dân ban hành quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tạo lập môi 
trường thuận lợi đểhỗ trợ, thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển các doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa sự tham gia, đóng góp của 
các thành phần tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm, UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với 
Cục Phát triển Thị trường (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức tập huấn nâng 
cao năng lực hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh cho gần 120 người tham dự 
(gồm: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đoàn thể; các tổ chức chính trị - 
xã hội; UBND các huyện, thành phố, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh 
Lạng Sơn; các trường chuyên nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh 
nghiệp trẻ, Liên minh Hợp tác xã và cán bộ phụ trách lĩnh vực KNĐMST của 
một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh). Nội dung 
tập huấn bao gồm: (1) Khái quát về Hệ sinh thái KNĐMST; các hoạt động hỗ trợ 
hệ sinh thái KNĐMST; chiến lược của KNĐMST trong sự phát triển của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0; (2) Định hướng trong việc xây dựng chính sách hỗ 
trợ ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp và các hoạt động chỉ đạo, điều hành để thúc 
đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo đối với tỉnh Lạng Sơn; (3) Thông tin kết nối các 
mạng lưới KNĐMST, các nhà đầu tư tiềm năng, nhà đầu tư mạo hiểm và các quỹ 
hỗ trợ; Chính sách hỗ trợ xây dựng, phát triển, kết nối các ý tưởng, mô hình kinh 
doanh mới.  

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai các 
hoạt động nâng cao hệ sinh thái KNĐMST như: 

+ Tổ chức diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp” với sự tham gia của 100 
thanh niên là chủ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh về 
KNĐMST, đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… 
Tổ chức lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, kiến thức khởi nghiệp và KNĐMST 
cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

+ Tổ chức tập huấn Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và phổ biến 
các văn bản về doanh nghiệp khoa công nghệ và chuyển giao công nghệ cho gần 
100 người tham dự, gồm: Đại diện các phòng Kinh tế thành phố, phòng Kinh tế - 
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Hạ tầng và phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội làm vườn các huyện; 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp KHCN, Liên minh Hợp tác xã, các 
Hợp tác xã trên địa bàn. Nội dung tập huấn bao gồm: (1) Khái quát về Hệ sinh 
thái KNĐMST; tổng quan về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, vai trò 
của tài sản trí tuệ trong việc tạo nên sự thành công của doanh nghiệp; (2) Khái 
quát về giá trị lợi ích cũng như tầm quan trọng cần thiết của việc đăng ký bảo hộ 
các tài sản trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, khuyến nghị nhằm 
giúp doanh nghiệp nhận thức rõ giá trị của tài sản trí tuệ và các biện pháp quản trị 
tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; (3) Định hướng phát triển tài sản trí tuệ để thúc 
đẩy chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dựa khai thác các 
tài sản trí tuệ; (4) Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí 
tuệ trong doanh nghiệp; (5) Phổ biến Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Nghị định số 76/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công 
nghệ; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

+ Cử các cán bộ tham mưu về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST của 
Sở Khoa học và Công nghệ tham gia 02 khóa tập tập huấn kiến thức về “Nâng 
cao năng lực hệ sinh thái KNĐMST tại địa phương” do Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp khoa học, công nghệ tổ chức. Cử 01 phóng viên Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh tham gia chương trình trải nghiệm dành cho những người 
làm truyền thông về KNĐMST của Văn phòng Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái 
KNĐMST quốc gia và Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ  - Ban quản lý 
Khu công nghệ cao Hòa Lạc (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức, nhằm 
nâng cao kiến thức của các nhà báo, phóng viên về khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các hoạt động hỗ trợ hệ sinh 
thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh. 

+ Ngoài ra theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của tỉnh, 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ hệ 
sinh thái KNĐMST. 

UBND các huyện và thành phố triển khai công tác phổ biến kiến thức 
khởi nghiệp cụ thể: UBND thành phố tổ chức tuyên truyền được 6 cuộc lồng 
ghép trong các lớp tập huấn tại xã Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc với trên 
366 lượt người tham dự, vận động tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp, 
hỗ trợ về không gian làm việc, miễn giảm chi phí về đất đai, thuế nhằm giúp các 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng 
cụm công nghiệp Quảng Lạc, tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm cho các doanh 
nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 
đầu xuân năm 2019 theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/01/2019 giữa lãnh 
đạo thành phố và các doanh nghiệp với trên 250 doanh nghiệp, doanh nhân 
tham gia. Qua đó lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp 
để góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp trong 
sản xuất, kinh doanh. 
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 3. Bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Căn cứ Nghị định số 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, Nghị 
định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ 
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chuyên 
môn xây dựng đề xuất các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025. 
Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
KNĐMST trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; thành lập Trung tâm hỗ trợ 
khởi nghiệp/khu làm việc chung/cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa và kết 
nối thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 
2025; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025”.  

Mục đích nhằm: (1) Triển khai các chính sách, pháp luật của nhà nước 
thành các nội dung hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp KNĐMST, góp phần gia 
tăng hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn, hình thành các doanh nghiệp có sức tăng 
trưởng nhanh, đóng góp vào sự phát triển của địa phương; tập trung đối với các 
lĩnh vực: Xây dựng thành phố thông minh, nhà máy thông minh, nông lâm nghiệp 
công nghệ cao; (2) Hỗ trợdoanh nghiệp nhỏ và vừa KNĐMST bao gồm: Hỗ 
trợứng dụng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ 
thuật, khu làm việc chung, hướng dẫn hoàn thiện, thử nghiệm sản phẩm mới; hỗ 
trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng phát triển sản phẩm; hỗ trợ kết 
nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo 
hiểm…; (3) Thúc đẩy hình thành, phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tạo 
lập hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ 
khởi nghiệp; xây dựng một số nội dung hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, không 
gian làm việc chung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Liên 
kết, phối hợp các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong tỉnh, trong nước và quốc tế để 
nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo của tỉnh; (4) Nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tham gia và phát triển mạng lưới liên kết, sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ trong chuỗi giá trị. Tăng cường mối liên kết trong chuỗi cung ứng các sản 
phẩm nông nghiệp tiềm năng và nâng cao vai trò, năng lực của các tổ chức hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong 
việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh.  

Do điều kiện cơ sở vật chất chưa bố trí được không gian làm việc chung 
phục vụ cho hoạt động KNĐMST, tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh đã phân công các bộ phận phòng chuyên môn thực hiện công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có nhu cầu theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện 
tư vấn pháp lý hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi 
nghiệp về các vấn đề liên quan. Các quỹ hỗ trợ KNĐMST, quỹ đổi mới công 
nghệ hoặc vườn ươm KNĐMST chưa được thành lập do điều kiện thực tế của 
tỉnh.  
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Thường xuyên triển khai lồng ghép các hoạt động:Hỗ trợ các tổ chức, cá 
nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối cung cầu, ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; kết nối các doanh 
nghiệp, tổ chức, nhà khoa học; tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin 
về thị trường, sở hữu trí tuệ, trong năm đã thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo và hỗ trợ thành lập Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được 
một số kết quả cụ thể:  

+) Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ 
chức, cá nhân theo yêu cầu được 32 tổ chức đăng ký nhãn hiệu thông thường, 01 
tổ chức đăng ký kiểu dáng công nghiệp; 01 cá nhân đăng ký giải pháp hữu ích, 01 
cá nhân đăng ký sáng chế, 02 doanh nghiệp đề nghị trao quyền sử dụng Chỉ dẫn 
địa lý. Hỗ trợ 10 doanh nghiệp/hợp tác xã đăng ký tham gia dự án thực hiện các 
nội dung: xây dựng và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo 
Tiêu chuẩn ISO 22000; Xây dựng và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy; Xây 
dựng, áp dụng và chứng nhận theoTiêu chuẩn VietGAP; Xây dựng tem truy 
xuất nguồn gốc cho sản phẩm; Đăng ký nhãn hiệu, áp dụng mã số mã vạch… 

+)Hỗ trợ về thủ tục thành lập, hỗ trợ tập huấn kiến thức về phát triển kinh 
tế tập thể, doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong năm 2019, hỗ trợ thành lập được 01 
doanh nghiệp KNĐMST. 

 4. Tổ chức và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

4.1. Sau khi được thành lập theo Quyết định số 644/QĐ-UBND, BTC 
Ngày hội đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 17/4/2019 về việc tổ 
chức Ngày hội KNĐMST năm 2019. Theo đó, tiếp tục ban hành các văn bản tổ 
chức triển khai thực hiện: Thành lập Ban Thư ký, các Tiểu ban tổ chức Ngày hội 
(Nội dung; Tài chính - Xã hội hóa; Cơ sở vật chất, Tuyên truyền và An ninh trật 
tự); ban hành Thể lệ và Quy chế chấm thi Cuộc thi KNĐMST; thành lập Ban 
giám khảo; ban hành Thư mời tài trợ, Giấy mời tham dự Ngày hội KNĐMST… 

BTC đã tiến hành họp các thành viên BTC Ngày hội, Ban Thư ký Ngày 
hội, đồng thời các tiểu ban Ngày hội đã tiến hành họp theo các nhiệm vụ được 
phân công để thống nhất kịch bản Chương trình Ngày hội, theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc, phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

4.2. Các cơ quan đơn vị là thành viên BTC Ngày hội theo nhiệm vụ được 
phân công đã tổ chức triển khai phát động, khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp 
KNĐMST tham gia Cuộc thi KNĐMST đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Ngày hội 
và Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 thông qua các phương tiện thông 
tin đại chúng, trên các chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Lạng Sơn, các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, Trang thông tin 
điện tử về KNĐMST của tỉnh, Tạp chí Công nghiệp - Thương mại Xứ Lạng, các 
trang mạng xã hội,… Xây dựng xây dựng hệ thống nhận diện ngày hội, trang trí, 
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băng rôn cờ phướn quảng bá, tuyên truyền về Ngày hội tại các vị trí, địa điểm 
phù hợp theo quy định trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố. 

4.3. Kết quả thực hiện  

4.3.1 Công tác tổ chức Cuộc thi KNĐMST 

Qua một thời gian phát động, tổ chức Cuộc thi KNĐMST, BTC Ngày hội 
đã tiếp nhận 50 sản phẩm dự thi Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 
2019.Ban Giám khảo đã chấm Vòng Sơ khảo và Vòng Chung khảo theo Thể lệ 
và Quy chế chấm thi do BTC Ngày hội ban hành. Trên cơ sở kết quả làm việc của 
Ban Giám khảo, BTC Ngày hội đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 02 
giải khuyến khích, 08 giải theo các tiêu chí: Sáng tạo, Khả thi, Hiệu quả và Chiến 
lược. BTC Ngày hội cũng đã lựa chọn 06 sản phẩm gửi tham dự sự kiện Techfest 
Vùng Đồng bằng Sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc (diễn ra vào ngày 
16-17/10/2019). Kết quả có 01 sản phẩm được lọt vào Vòng Chung kết của sự 
kiện Techfest Vùng này. 

Sản phẩm Bún ngô Thuận Anh trong đợt trưng bày triển lãm tại Ngày hội 
KNĐMST quốc gia 12/2019 tại Quảng Ninh đã kết nối thị trường được với đối 
tác của Hàn Quốc;  

Ý tưởng vềỨng dụng kết nối chủ hàng và chủ xe qua ứng dụng điện thoại 
IZIVAN của Công ty TNHH công nghệ và đầu tư IZIVAN, có trụ sở chính tại 
Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc - đoạt giải Ba Cuộc thi KNđMST cấp tỉnh 
2019 vừa qua đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận quyền tác giả 
cho sản phẩm nêu trên; Trên cơ sở đó đã đủ điều kiện được Sở KHCN cấp chứng 
nhận là doanh nghiệp KHCN và được hưởng ưu đãi về Thuế theo nội dung Nghị 
định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về Doanh nghiệp KHCN; 

4.3.2 Công tác tổ chức Ngày hội KNĐMST, ngày 19/9/2019 

a) Công tác tổ chức triển khai các gian trưng bày (cả ngày 19/9/2019) 

Tại ngày hội, các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân đã đăng ký 32 gian trưng 
bày, gồm: 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. Các gian trưng bày bước đầu đã quảng bá được hình 
ảnh, sản phẩm nông sản của địa phương được bảo hộ đến các đại biểu, khách 
tham quan,... 

b) Công tác tổ chức các diễn đàn (sáng 19/9/2019) 

* Diễn đàn Học nghề và khởi nghiệp:Sở Lao động, Thương binh và Xã 
hội đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Công Thương; 
Sở Khoa học và Công nghệ; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan đơn vị 
liên quan tổ chức diễn đàn “Học nghề và Khởi nghiệp” tại Trường Cao đẳng nghề 
Lạng Sơn. Tham dự diễn đàn có hơn 500 học sinh, sinh viên của các trường cao 
đẳng, Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên các 
huyện trên địa bàn tỉnh cùng các đại biểu trong và ngoài tỉnh. Tại diễn đàn các 
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học sinh, sinh viên được tập trung vào việc trao đổi những chủ trương chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về phong trào khởi nghiệp, những ý tưởng, mô hình, cơ 
hội, điều kiện khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, những khó khăn và vướng 
mắc của học sinh sinh viên về phong trào khởi nghiệp. Từ đó đưa ra những giải 
pháp, định hướng giúp học sinh, sinh viên hình thành các ý tưởng khởi nghiệp 
trong tương lai. 

* Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại kinh tế trí thức và cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0: Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức 
Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại kinh tế tri thức và Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 1. Tham dự có hơn 200 
em học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao 
Lộc cùng các đại biểu trong và ngoài tỉnh. Tại diễn đàn, các em học sinh và các 
diễn giả đã có sự trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi rất sôi nổi, tích cực. Từ đó 
khuyến khích, tạo động lực hứng thú để các em có thể phát triển những ý tưởng 
khởi nghiệp trong tương lai cũng như chuẩn bị các hành trang cần thiết phù hợp 
với năng lực, sở trường của bản thân. 

c) Công tác tổ chức Chương trình Tổng kết Cuộc thi KNĐMST 

BTC Ngày hội KNĐMST đã tổ chức chương trình tổng kết Cuộc thi 
KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị The Pride với các nội 
dung chủ yếu gồm: Phóng sự về Ngày hội KNĐMST; Chương trình Tọa đàm với 
chủ đề “Lạng Sơn tiềm năng và khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; Trao 
giải cho cho 14 ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Các Nhà đầu tư trao cam 
kết đầu tư với tổng số tiền là 30.000 USD cho 01 ý tưởng khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của Nhóm tác giả Trần Hải Ly - Hoàng Văn Long - Lương Minh Hạnh 
với ý tưởng Mô hình kinh doanh ứng dụng App Shiper-sell kết nối giữa doanh 
nghiệp và người giao hàng (Sản phẩm này đã lọt vào Vòng chung kết tại sự kiện 
Techfest Vùng tổ chức tại Hà Nội); Vinh danh các nhà Tài trợ(02 Nhà tài trợ Kim 
cương; 04 Nhà tài trợ Đồng; 20 Nhà đồng tài trợ). Xen kẽ các hoạt động nêu trên 
có chương trình văn nghệ đặc sắc với 05 tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ đến từ 
Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

Trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội, công tác cung ứng điện, phương án 
bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phân luồng giao thông, bố trí bãi 
đỗ xe ô tô, xe máy; phòng chống cháy nổ xây dựng phương án hỗ trợ y tế tại các  
địa điểm diễn ra hoạt động của Ngày hội đã đảm bảo cho các hoạt động của Ngày 
hội được thông suốt phục vụ các đại biểu, khách mời, học sinh và sinh viên tham 
dự Ngày hội KNĐMST của tỉnh. 

Sau khi tổ chức Ngày hội KNĐMST thành công, BTC Ngày hội đã tiến 
hành họp tổng kết, thống nhất một số nội dung liên quan sau Ngày hội.   

4.4. Kinh phí 

Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc tổ chức Ngày hội KNĐMST năm 
2019 là 150 triệu đồng; Kinh phí từ nguồn xã hội hóa là 329 triệu đồng (Tổng số 
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kinh phí xã hội hóa được 455 triệu đồng, kinh phí còn dư từ nguồn xã hội hóa là 
126 triệu. BTC Ngày hội thống nhất giao cho SởKhoa học và Công nghệ quản lý 
để sử dụng cho công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp 
theo trong thời gian tới). 

 5. Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đã được phê 
duyệt, xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền về KNĐMST trên các 
phương tiện thông tin đại chúng như: Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các chuyên trang, chuyên mục, 
bản tin chuyên ngành,… Tập trung vào các nội dung về chính sách, pháp luật, 
nguồn nhân lực, nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư, đối tác đầu tư, mô hình kinh 
doanh mới; công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thành lập 
doanh nghiệp, chính sách thuế, phụ nữ khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp cho học 
sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên ...  

Thực hiện các chuyên đề, phóng sự có lồng ghép về hoạt động KNĐMST; 
thành lập và công khai đường dây nóng trên Trang TTĐT của các sở, ban, ngành 
nhằm kịp thời nắm bắt phản ánh để xử lý, giải đáp, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn 
doanh nghiệp. Thường xuyên giải đáp thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chính 
sách, quy định từ những câu hỏi được gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền về hoạt động và các kết quả nghiên cứu, 
ứng dụng triển khai khoa học và công nghệ trên các phương tiện thông tin đại 
chúng cũng như Trang TTĐT, Bản tin Khoa học và Công nghệ, Bản tin Hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại. Xây dựng chuyên mục “Đồng hành cùng Doanh 
nghiệp khởi nghiệp” trên Trang TTĐT của Cục Thuế; Chuyên mục “Công nghiệp 
– Thương mại xứ Lạng” phát sóng 24 số/năm trên Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh... 

Đặc biệt, Trang TTĐT KNĐMST tỉnh đã được đưa vào hoạt động tại địa 
chỉhttp://startup.langson.gov.vn, Đây là nơi tuyên truyền và kết nối các hoạt động 
KNĐMST không chỉ của tỉnh mà còn các hoạt động của cả nước với các nội 
dung như: Tuyên truyền, phổ biến Đề án và các chính sách hỗ trợ KNĐMST đến 
các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; cung cấp các thông tin về 
công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách 
pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác khách hàng; 
sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức sự 
kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ KNĐMST; các chuyên đề, 
phóng sự về hoạt động KNĐMST; các điển hình KNĐMST thành công của tỉnh 
và cả nước... 

6.  Khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn chưa hình thành quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cũng 
nhưquỹ đổi mới công nghệ. Trong thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục nghiên 
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cứu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, báo cáo UBND 
tỉnh về việc hình thành các quỹ. 

Trong năm UBND tỉnh đã giao cho Sở tài chính đã cân đối, bố trí kinh 
phí hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, 
chỉ đạo các đơn vị được hỗ trợ kinh phí chủ động sử dụng lồng ghép nguồn 
ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí xã hội hóa về khởi nghiệp để thực hiện các 
nội dung theo Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 
2019. Cụ thể hỗ trợtừ ngân sách nhà nước tổng số tiền 720 triệu đồng trong đó: 
Sở Khoa học Công nghệ là 300 triệu đồng; Đoàn TNCSHCM tỉnh là 220 triệu 
đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh là 200 triệu đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện các Kế hoạch 
về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn (Kế 
hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-
2020, Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
vềHỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018), công tác hỗ trợ 
hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh đã đang bước đầu diễn ra theo chiều 
hướng tích cực. 

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2019 quy định nội 
dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST đã được ban hành. Theo đó trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay, đã có điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách 
và kinh phí phục vụ công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNDMST. 

3. Khó khăn 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế và xã hội và nguồn 
lực còn nhiều khó khăn, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về KNĐMST còn 
rất hạn chế và không đồng đều. Nguồn nhân lực tại địa phương chưa có trình độ 
cao, khả năng tiếp thu và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến còn nhiều hạn 
chế. 

Môi trường đầu tư còn hạn chế, địa điểm, quỹ đất bố trí cho doanh nghiệp 

còn nhiều khó khăn. 

Việc hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác 

tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới còn gặp nhiều khó khăn, 

nguồn lực đầu tư không có, thiếu tính đổi mới sáng tạo, thiếu các dịch vụ hỗ trợ 

về tiếp cận tài chính, các dịch vụ tư vấn hỗ trợ để có thể thương mại hóa sản 

phẩm, phát triển doanh nghiệp thành công. Hoạt động KNĐMST còn phân tán, 

chưa liên kết được các thành phần của hệ sinh thái KNĐMST. 
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Một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thực sự chủ động và 

quan tâm đúng mức đến công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST. Đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức phụ trách công tác hỗ trợ KNĐMST còn hạn chế về kiến 

thức, kỹ năng, chưa có kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo. 

Thiếu yếu tố nhân lực có chất lượng cho KNĐMST, hiện nay các công ty 

lớn ở các tỉnh, thành phố lớn, tiềm năng phát triển mạnh, đặc biệt là công ty hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực công nghệ đã thu hút ngày càng nhiều những nhân 

lực có chất lượng cao với mức lương đãi ngộ xứng đáng. Hơn nữa, một bộ phận 

các bạn trẻ chưa nhận thức đầy đủ về khởi nghiệp cũng như KNĐMST nên còn 

tâm lý e ngại, sợ khó, sợ thất bại.  

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 

vừa, chủ yếu khởi nghiệp theo phương thức truyền thống, tự tạo, tự lập; chưa 

mạnh dạn ứng dụng, chuyển giao công nghệ nên sức cạnh tranh của sản phẩm 

chưa cao, tăng trưởng chậm. Các doanh nghiệp mới thành lập chưa mạnh dạn, 

chưa quan tâm để tìm kiếm, thu hút được những nhà đầu tư hoặc quỹ đầu tư; 

chưa biết tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn đầu tư cho doanh nghiệp,…  

Thời gian từ khi đăng ký đến khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài 

sản trí tuệ nói chung còn chưa kịp thời, thời gian chờ xét còn dài. Trong khi đó 

việc bảo hộ quyền SHTT là rất quan trọng đối với doanh nghiệp KNĐMST trong 

việc chiếm ưu thế về chiến lược kinh doanh, sản phẩm mới trên thị trường và 

tránh được việc sao chép hàng nhái  

Ngoài ra, sự thành công của các tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp tham gia 

KNĐMST đang phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố về 

nguồn nhân lực, kiến thức, kỹ năng quản trị, kết nối các thành phần của hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chính sách của Nhà nước cũng như sự kết 

nối với các nhà đầu tư, các đối tác trong tỉnh, trong nước và quốc tế. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tập trung Duy trì Trang thông tin KNĐMST của tỉnh, hệ thống thông tin 

hỗ trợ quản lý hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST. Trong đó: Tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cấp, duy trì và cập nhật dữ liệu, thông tin thường xuyên trên Trang 

KNĐMST của tỉnh để thúc đẩy hiệu quả hoạt động Trang KNĐMST của tỉnh, hệ 

thống thông tin hỗ trợ quản lý hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST. Khuyến 

khích đội ngũ cộng tác viên cung cấp tin, bài (có thể trình bày hoặc ko). Mục đích: 

tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thức về các hoạt động KNĐST 

2. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho 

KNĐMST. Trong đó tập trung vào nội dung Nghiên cứu, hỗ trợ trợ kinh phí mua 
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bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến 

giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, 

quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh 

doanh; Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa 

đào tạo KNĐMST, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp 

tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Mục 

đích: nâng cao năng lực cho đội ngũ phụ trách công tác hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST trên địa bàn tỉnh; nâng cao kiến thức kĩ năng về KNĐMST; cung cấp 

các dịch vụ liên quan đến KNĐMST (UBND huyện Chi Lăng; thành phố; Bắc 

Sơn) 

3. Nghiên cứu xây dựng Trung tâm hỗ trợ KNĐMST hoặc Khu làm việc 

chung. Mục đích: Nhằm tạo điều kiện tốt nhất có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn luyện, tư vấn; 

kết nối đầu tư, khách hàng; cung cấp nguồn nhân lực, không gian làm việc, thiết 

bị dùng chung cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,... đối với các cá 

nhân, tổ chức có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Nghiên cứu, hỗ trợ duy trì hoạt động của Câu lạc bộ KNĐMST. 

4. Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ 

KNĐMST. Mục đích: tạo sự lan tỏa hơn nữa về các cơ chế, chính sách, hoạt động 

liên quan đến KNĐMST đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh một cách 

thường xuyên, liên tục  

5. Nghiên cứu, hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp: Hỗ trợ kinh phí thuê 

chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp, kết nối với 

các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới; Thường xuyên triển 

khai các hoạt động hỗ trợ các tổchức, cá nhân khởi nghiệp kết nối cung cầu, ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN; kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, 

nhà khoa học; tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở 

hữu trí tuệ. 

6. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ đối với doanh nghiệp KNĐMST. 

Trong đó tập trung vào các nội dung chính: 

6.1. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp 

KNĐMST trả tiền công lao động trực tiếp, trong đó: Nhiệm vụ hỗ trợ (được xây 

dựng dưới hình thức các nhiệm vụ KHCN) và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ KHCN. 

6.2. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ 

KNĐMST (gồm: Đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản 

phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; 
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đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí 

tuệ, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp KHCN, thương 

mại hóa kết qủa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ). 

6.3. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cung cấp không gian 

số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện 

công nghệ cho doanh nghiệp KNĐMST. 

6.4. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp 

KNĐMST tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức 

thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. 

7. Tổ chức cuộc thi KNĐSMT tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và tham gia các sự 

kiện KNĐMST trong nước và quốc tế 

8. Khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động 
KNĐMST: Tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách huy 
động nguồn lực xã hội hóa từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, các nhà đầu tư 
nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân KNĐMST trên địa bàn tỉnh. 

9. Tổ chức sơ kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2016 - 2020: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái 
KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020;  Xây dựng báo cáo kết quả công 
tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng 
Kế hoạch triển khai công tác Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST giai đoạn 2021 - 2025 
và Kế hoạch năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tình hình tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2020trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

 

  Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 
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