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Số:         /QĐ-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2020 

                         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chi hỗ trợ kinh phí cho cá nhân khởi nghiệp tham gia trưng bày sản 

phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện tại 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia đến năm 2025”; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/02/2020 về việc hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 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; 

Căn cứ Công văn số 3459/BKHCN-PTTTDN ngày 16/11/2020 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc mời tham dự Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện ngày 

hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên 

ngành. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chi hỗ trợ cho 02 cá nhân khởi nghiệp của tỉnh Lạng Sơn tham gia 

trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tại Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện ngày hội 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020 với tổng số tiền là: 10.000.000đ 

(Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) 

Cụ thể: 

1. Bà Bế Thị Lan Anh  

- Địa chỉ: Thôn Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự án khởi nghiệp: Phát triển thực phẩm an toàn từ Bún ngô, mang 

thương hiệu Thuận Anh 



- Kinh phí hỗ trợ: 5.000.000,0đ gồm các nội dung: Hỗ trợ kinh phí thuê mặt 

bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển sản phẩm, thiết kế, 

dàn dựng gian hàng và truyền thông. 

2. Ông Dương Hữu Điện  

- Địa chỉ: Thôn Bình Thượng, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Dự án khởi nghiệp: Sốt hương vị mác mật. 

- Kinh phí hỗ trợ: 5.000.000,0đ gồm các nội dung: Hỗ trợ kinh phí thuê mặt 

bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển sản phẩm, thiết kế, 

dàn dựng gian hàng và truyền thông. 

 Điều 2. Kinh phí hỗ trợ cá nhân khởi nghiệp được lấy từ nguồn ngân sách 

nhà nước chi cho hoạt động khoa học công nghệ năm 2020 và các nguồn hợp pháp 

khác. 

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và quản 

lý Chuyên ngành và các cá nhân có tên tại Điều 1 trên chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

  

 

Nguyễn Thị Hà 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SKHCN ngày    /11/2020  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

ĐVT: đồng 

TT Họ và tên Số tiền Ghi chú 

1 
Bà Bế Thị Lan Anh, Thôn Bình 

Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
5.000.000  

 

2 
Ông Dương Hữu Điện, Thôn Bình 

Thượng, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5.000.000 

 

Tổng cộng: 10.000.000  

(Mười triệu đồng chẵn./.) 
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