
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: 14 /BC-SKHCN   Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2020 
 

BÁO CÁO 
Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung đối với Dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020 
 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy 
định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn;  

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND  ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2017-2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) xây dựng Dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020, đồng thời đã xin ý 
kiến góp ý, bổ sung của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Tại Công văn 
số 29/SKHCN-QLCN ngày 13/01/2020 của Sở KHCN). 

Đến nay, Sở KHCN nhận được ý kiến đóng góp của 14 cơ quan, trong đó: 

- 10 cơ quan, đơn vị đồng ý hoàn toàn là Sở Công Thương; Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố: Lạng Sơn, Văn Quan, 
Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia; Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Thuế tỉnh; 

- 04 cơ quan, đơn vị có  ý kiến đóng góp bổ sung là Sở Tài chính; Sở Nông 
Nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, Sở KHCN đã hoàn 
thiện Dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng 
Sơn năm 2020 (Nội dung tiếp thu giải trình được kèm theo). 

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung của các cơ quan, 
đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Lạng Sơn năm 2020./. 

  Nơi nhận 
- UBND tỉnh (b/c) 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 
 
  
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục 

NỘI DUNG GIẢI TRÌNH, TIẾP THU 

(Kèm theo Báo cáo số  14 /BC-SKHCN ngày  21/01/2020  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT NỘI DUNG GÓP Ý 
GIẢI TRÌNH 

TIẾP THU 

1 Sở Tài chính (Công văn số 124/STC-HCSN ngày 
20/01/2020) 

 

 Tại khoản 1, Mục I. Mục đích, yêu cầu. Đề nghị 
đơn vị soạn thảoxem xét chỉnh sửa, bổ sung cụ thể như 
sau:  

1. Triển  khai  thực  hiện Nghị  quyết  số  
13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng Nhân 
dân tỉnh  Lạng  Sơn  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. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy 
Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân về Đề án Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, 
quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 
Trang thông tin điện tử hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của tỉnh để đem lại hiệu quả cao; Duy trì 
hoạt động có hiệu quả Trang thông tin khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của tỉnh. 

3. Tăng cường triển khai 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; Tăng cường sự kết 
nối các doanh nghiệp, tổ chức và nhà khoa học; Tạo điều 
kiện để doanh nghiệp được tiếp cận công nghệ mới, sản 
phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ. 

4. Tiếp tục nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo.Phát triển hoạt động đào tạo, 
nâng cao năng lực, dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. 

5. Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm vườn ươm 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất 
có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo chocác cá nhân, tổ chức có tiềm năng phát triển 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

Sở KHCN 
tiếp thu, chỉnh 
sửa một phần 
phù hợp. 
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TT NỘI DUNG GÓP Ý 
GIẢI TRÌNH 

TIẾP THU 

2 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Công văn số 
80/SNN- TSKTTH ngày 20/01/2020) 

 

          Trong mục căn cứ, đề nghị viết đầy đủ tên Nghị 

Quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn theo đúng tên của Nghị quyết (Nghị 

quyết quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

3 Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 85/STTTT-

CNTT ngày 21/01/2020) 
 

            Đề nghị cơ quan dự thảo điều chỉnh, bổ sung tên 

Kế hoạch như sau “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020”. 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

            Mục II. NỘI DUNG THỰC HIỆN, đề nghị cơ 

quan dự thảo bổ sung cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, 

thời gian thực hiện, kinh phí,… 

           Mục IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, đề nghị cơ quan 

dự thảo xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan như: Sở 

Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Hội liên hiện Phụ 

nữ, Tỉnh đoàn,… 

Sở KHCN bảo 

lưu vì trong Dự 

thảo đã bao 

gồm nội dung 

này 
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