
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:         /SKHCN-QLCN 

V/v đề nghị cử báo cáo viên đào tạo 

kiến thức về hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

           

Kính gửi: Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

Nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn dự kiến tổ chức 01 lớp tập 

huấn kiến thức về hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST năm 2020. 

Để để nâng cao chất lượng, hiệu quả của lớp tập huấn, Sở Khoa học và 

Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cục tạo điều kiện cử 01 báo cáo viên có kinh 

nghiệm liên quan đến công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tham gia là báo cáo 

viên lớp tập huấn nêu trên. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung tập huấn dự kiến: 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, số lượng: Dự kiến khoảng 100 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.  

3. Thời gian, địa điểm dự kiến: Ngày 14/7/2020 (hoặc một thời điểm phù 

hợp trong tháng 7/2020 do Báo cáo viên đề xuất). Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy, 

P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn. 

Văn bản cử báo cáo viên gửi về Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn trước ngày 

08/7/2020 để kịp thời chuẩn bị các bước tiếp theo (đồng thời gửi theo địa chỉ thư 

điện tử pqlcnlangson@gmail.com). 

mailto:pqlcnlangson@gmail.com
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Thông tin liên hệ: Hoàng Thị Hiên – Chuyên viên phòng Quản lý công 

nghệ và Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 0915.760.114 

-CQ 0205.3.871.907. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:  VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 


		2020-07-02T11:15:09+0700


		2020-07-02T13:59:50+0700


		2020-07-02T13:59:50+0700


		2020-07-02T13:59:50+0700




