
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:  230 /SKHCN-QLCN 

V/v góp ýdự thảo văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 
số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 395 /SKHĐT-ĐKKD 

ngày 24/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ýdự thảo văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thịsố 09/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Sau khi nghiên cứu Dự thảo và các tài liệu liên quan, Sở Khoa học và 

Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo văn bản. 

2. Tại mục 3 phần I nhiệm vụ giao cho Sở Khoa học và Công nghệ đề 
nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm nội dung: “Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh thụ hưởng chính sách theo quy định tại 
Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn 
quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

 Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 

 
Nguyễn Thị Hà 
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