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Kính gửi:  

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào 

tạo; Lao động Thương binh và Xã hội, Công Thương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đoàn TNCS HCM tỉnh Lạng Sơn; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

 

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

tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNĐMST) năm 2020, trong đó bao gồm nội dung vận hành, duy trì, thông 

tin thường xuyên trên Trang thông tin điện tử KNĐMST của tỉnh nhằm tuyên 

truyền, cung cấp thông tin về các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên 

địa bàn tỉnh, phổ biến các mô hình KNĐMST, cung cấp tài liệu hỗ trợ khởi 

nghiệp,....   

Để Trang thông tin điện tử KNĐMST duy trì được hiệu quả, cung cấp 

các thông tin đa dạng từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thu hút được sự 

quan tâm của độc giả, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan chọn cử 01 công chức hoặc viên chức tham gia là cộng tác viên 

Trang Thông tin điện tử KNĐMST. Cụ thể như sau: 

- Công chức, viên chức được cử có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, lý 

luận chính trị, tinh thần trách nhiệm, có khả năng phân tích, tổng hợp, cung cấp 

thông tin mang tính giáo dục và tính định hướng tư tưởng, những thông tin mang 

tính tuyên truyền, tính thời sự,... được đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh quan tâm. 

- Nội dung các tin, bài, ảnh,... của các công tác viên liên quan đến công 

tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST theo nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 

số 21/KH-UBND.  

- Cộng tác viên có bài viết đăng trên Trang KNĐMST được chi trả thù lao 

và nhuận bút theo Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 12/8/2020 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý sử dụng kinh phí chi 

trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm được 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn, Trang thông tin 

KNĐMST tỉnh Lạng Sơn. 
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 Danh sách trích ngang (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, năm sinh, trình 

độ chuyên môn, số điện thoại, số tài khoản và địa chỉ ngân hàng - để chi trả thủ 

lao, nhuận bút) gửi về Sở KHCN trước ngày 25/8/2020 để tổng hợp. 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0205.3871907 

và 0915760114 (Hoàng Thị Hiên - Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành). 

Tài liệu gửi kèm:  Kế hoạch số 21/KH-UBND; Quyết định số 126/QĐ-

SKHCN ngày 12/8/2020. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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