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Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Tham gia Lớp tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ  

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sángtạo 

 

               Kính gửi: ......................................................................................... ....... 

                               ................................................................................................. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng 

Sơn năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng 

lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trân trọng mời các đại biểu tham 

dự lớp tập huấn như sau: 

1. Thành phần: 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. 

Số lượng đăng ký của từng cơ quan, đơn vị tại danh sách kèm theo. 

2. Nội dung: 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; Kinh nghiệm trong việc xây dựng, hỗ trợ 

hoàn thiện hồ sơ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,... 

3. Thời gian:  Từ 08giờ 00 phút, thứ năm, ngày 23/7/2020. 

4. Địa điểm: Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn (Khu phố Cửa 

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

5. Báo cáo viên: Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 

6. Ghi chú: Trân trọng đề nghị Quý cơ quan đơn vị xác nhận thành phần 

tham dự (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại) để thuận lợi trong 

công tác tổ chức lớp. Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Hoàng Thị Hiên – 

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành theo số điện 

thoại: 0205 3871907 – 0915.760.114. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(HTH) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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DANH SÁCH 

THÀNH PHẦN MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN KIẾN THỨC 

VỀ HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO. 

 (Ban hành kèm theo Giấy mời số      /GM-SKHCN ngày      /7/2020 

 của Sở Khoa học và Công nghệ 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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