
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:      /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
  

  

KẾ  HOẠCH 

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái 

 khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SKHCN ngày 04/02/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ (KHCN) về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNĐMST) năm 2020; Quyết định số 210/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2019 của 

Sở KHCN về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, Sở 

KHCN xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Nâng cao năng lực, kiến thức về Hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo; kỹ năng và kinh nghiệm về hoạt động trong chỉ đạo, điều hành 

để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo cho các sở, ngành, đoàn thể; các tổ chức, 

cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 2. Yêu cầu:  Tổ chức tập huấn hiệu quả, tiết kiệm và đạt mục đích đề ra. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Nội dung tập huấn: Khái quát về công tác hỗ trợ Hệ sinh thái 

KNĐMST; Kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực cho hệ sinh thái 

KNĐMST ở địa phương; Một số kinh nghiệm trong việc phát triển cơ sở vật 

chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động KNĐMST; bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ 

KNĐMST; xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động hỗ trợ KNĐMST;  

Thông tin kết nối các mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Một số thông tin 

về mô hình, hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,... 

2. Thành phần: Dự kiến khoảng 110 học viên là đội ngũ cán bộ phụ trách, 

tham mưu về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST đã đăng ký tham gia từ 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; Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; Các Trường nghề trên địa bàn 

tỉnh. (Có danh sách kèm theo) 

 3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến 14/7/2020 (tùy theo tình hình thực tế, lịch 

trên có thể thay đổi). 



- Địa điểm: Dự kiến tại Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn (Khu phố Cửa 

Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước.  

- Dự kiến tổng kinh phí: 26.700.000đ (bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bảy 

trăm nghìn đồng chẵn). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành: Chủ trì chuẩn 

bị tất cả các điều kiện liên quan đến công tác tổ chức lớp tập huấn. 

 2. Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và quản lý 

chuyên ngành trong công tác tổ chức thực hiện kế hoạch này. 

 3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Cử cán bộ, công chức, viên chức có 

liên quan đến công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham dự lớp tập 

huấn. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái  

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Sở KHCN năm 2020./. 

 

 Nơi nhận:                                                                              
- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(HTH) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 



DỰ TOÁN KINH PHÍ  

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái 

 khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-SKHCN ngày     /7/2020 

 của Sở Khoa học và Công nghệ tinh Lạng Sơn) 

 

ĐVT: Đồng 

Stt Nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

 Hội trường, Khánh tiết, 

máy chiếu; tăng âm, loa 

đài,... 

Ngày 1 7.000.000 7.000.000 

2 
Thù lao Giảng viên, Báo cáo 

viên  

Người/

buổi 
2 1.500.000 3.000.000 

3 
Phô tô tài liệu, bút, túi 

khuy...... 
Bộ 110 50.000 5.500.000 

4 Nước uống, ăn nhẹ giữa giờ 
Người/

ngày 
110 40.000 4.400.000 

5 
Thuê xe đưa, đón giảng 

viên Hà Nội - Lạng Sơn 
Lượt 2 2.000.000 4.000.000 

6 

Tiền phụ cấp lưu trú (tiền 

ăn) cho giảng viên và trợ 

giảng (02 người x 02 ngày) 

ngày/ 

người 
4 200.000 800.000 

7 

Tiền ngủ cho giảng viên và 

trợ giảng (02 người x 01 

đêm) 

phòng/ 

đêm 
2 1.000.000 2.000.000 

 Tổng cộng:       26.700.000 

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

 THÀNH PHẦN TẬP HUẤN KHỞI NGHIỆP ĐMST 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-SKHCN ngày     /7/2020 

 của Sở Khoa học và Công nghệ tinh Lạng Sơn) 

 

 

STT Thành phần Số lượng 

1.  Sở Kế hoạch và Đầu tư;  02 

2.  Sở Công Thương 02 

3.  Sở Nông nghiệp và PTNT 02 

4.  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 02 

5.  Sở Giáo dục và Đào tạo 02 

6.  Sở Thông tin và Truyền thông 02 

7.  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 02 

8.  Sở Nông nghiệp và PTNT 02 

9.  Sở Tư pháp 02 

10.  Cục thuế tỉnh 02 

11.  Đài phát thanh và Truyền hình 02 

12.  Báo Lạng Sơn 02 

13.  Tỉnh đoàn Lạng Sơn 22 

14.  Ban Tuyên Giáo 02 

15.  Hội Phụ nữ 02 

16.  Hội Nông dân 02 

17.  Trường Cao đẳng Sư phạm 06 

18.  Trường Cao đẳng  nghể Lạng Sơn 06 

19.  Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc 06 

20.  Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn 02 

21.  Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 02 

22.  UBND các huyện, thành phố, phòng Kinh tế và Hạ tấng các 

huyện 
22 

23.  Sở Khoa học và Công nghệ 6 

24.  Trung tâm Ứng dụng phát triển KHCN và ĐLCLSP 5 

25.  Chi Cục TĐC 3 

 Tổng số  110 

 

http://www.langson.gov.vn/bcvt/
http://www.langson.gov.vn/vhtt/
http://www.langson.gov.vn/tp/
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