
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:  13  /KH-SKHCN  Lạng Sơn, ngày  04 tháng 02 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 

 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy 

định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ 

trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 21/KH-

UBND ngày 04/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2019 của Sở Khoa học và 

Công nghệ (KHCN) về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Kế 

hoạch số 12/KH-SKHCN ngày 31/01/2020 của Sở KHCN về việc triển khai thực hiện 

05 nhiệm vụ trọng tâm của Sở KHCN năm 2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) xây dựng kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST năm 2020, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh Lạng Sơn 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.  

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 

14/8/2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái ĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-

2020.  

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/01/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

2. Yêu cầu 

Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong 

triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm. 
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II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Duy trì Trang thông tin KNĐMST của tỉnh, hệ thống thông tin hỗ trợ 

quản lý hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST 

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. 

2. Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST 

Nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí mua 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. 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền về nội dung, hoạt động hỗ 

trợ KNĐMST. Tổ chức từ 02 khóa tập huấn trở lên về công nghệ, sở hữu trí tuệ; tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

3. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động KNĐMST; bố trí 

các địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST 

3.1. Nghiên cứu, hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của 

một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng 

chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu các điều 

kiện cụ thể, bố trí không gian làm việc và thiết bị dùng chung cho các doanh nghiệp 

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

nhất 01 ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng đưa vào chương trình ươm tạo, giúp các ý tưởng 

trở thành dự án khởi nghiệp có khả năng tồn tại và phát triển. 

Nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, 

ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ một phần kinh phí đối với các dự án sửa 

chữa lần đầu (gồm sửa chữa, cải tạo, mua sắm lắp đặt trang thiết bị của dự án), lắp đặt 

hạ tầng công nghệ thông tin trong trường hợp đơn vị đã có sẵn mặt bằng, cơ sở hạ tầng 

cho Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ KNĐMST theo quy định tại Điểm 2 Mục III Điều 1 

Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
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3.2. Tư vấn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi 

nghiệp về các vấn đề liên quan đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

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

KNĐMST 

Xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền, thông tin về KNĐMST trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, thực hiện các chuyên đề, phóng sự về 

hoạt động KNĐMST, phổ biến các điển hình KNĐMST thành công của tỉnh, trong nước 

và trên thế giới. 

5. Nghiên cứu, hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp 

Nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới 

khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới. 

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 tổ chức, 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 

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 khoa học và công nghệ) và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ. 

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; 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 khoa học và công nghệ, 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. 
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7. Tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 

2020, thời gian dự kiến tổ chức chấm, đánh giá: Tháng 9/2020. Tham mưu UBND tỉnh 

lựa chọn, giới thiệu tổ chức, các cá nhân có dự án KNĐMST nổi bật tham dự sự kiện 

KNĐMST của vùng, quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020 và tham gia sự kiện 

Ngày hội KNĐMST quốc gia (TECHFEST VIETNAM) vào tháng 12/2020. Phát động 

và triển khai thực hiện các hoạt động khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy phong 

trào KNĐMST theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý. 

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tham gia học tập kinh nghiệm về công tác hỗ trợ 

Hệ sinh thái KNĐMST trong nước và quốc tế. 

8. Khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động 

KNĐMST 

Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan 

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. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện hoạt động Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST gồm kinh phí từ ngân 

sách nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp, cơ quan đơn vị và các nguồn hợp pháp 

khác. Tổng kinh phí là 500 triệu đồng chẵn (Theo Quyết định số 216/QĐ-SKHCN ngày 

30/12/2019 của Sở KHCN). Đối với từng nội dung cụ thể, dự toán kinh phí hoạt động 

KNĐMST sẽ được xây dựng kèm kế hoạch cụ thể, chi tiết sau. Khái toán kinh phí thực 

hiện được dự kiến như sau: 
 

STT Nội dung 
Khái toán 

(đơn vị: Triệu đồng) 

1.  Vận hành, duy trì Trang thông tin KNĐMST của 
tỉnh: Nhuận bút ban biên tập, cập nhật dữ liệu,.. 

80 

2.  Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST  160 
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3.  Tổ chức Cuộc thi KNĐMST, Các hoạt động 
khác: tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia, 
vùng, thăm quan học tập kinh nghiệm,…. 

170 

4.  Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt 
động KNĐMST; bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ 
KNĐMST...... 

50 

5.  Tổ chức sơ kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái 
KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 

40 

Tổng 500 

(Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn) 

IV. TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành chủ trì phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. 

2. Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

tham gia phối hợp triển khai, thực hiện kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.  

 

  Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà  
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