
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 mời viết tham luận Hội nghị tổng kết 

công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 -2020 và 

công tác Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo giai đoạn 2017 -2020. 

Lạng Sơn, ngày       tháng  11  năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

…………………………………………………….. 

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

Thực hiện Thực hiện Kế hoạch 133/KH-BTC ngày 10/11/2020 của Ban Tổ 

chức các cuộc thi sáng tạo tỉnh Lạng Sơn (BTC các cuộc thi) về việc tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016 - 2020 và công tác Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

giai đoạn 2017 – 2020 (Hội nghị), Hội nghị được tổ chức vào 13h00 ngày 

04/12/2020.  

Để đánh giá hiệu quả của giai đoạn và định hướng xây dựng phương án 

triển khai cho giai đoạn tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời 

quý cơ quan, đơn vị chuẩn bị bài tham luận tại Hội nghị với các nội dung gợi ý và 

đề xuất theo phụ lục đính kèm. 

Tham luận của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

trước ngày 29/11/2020.  

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

0205.3855.919 hoặc 0968.777.619 (Đ/c Lưu Bá Mạc - Trưởng Phòng Quản lý 

công nghệ và Quản lý chuyên ngành)./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền  
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Phụ lục 

 Nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn  2016-2020 và công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 

 

TT Đơn vị tham luận  Nội dung tham luận 

1 Hội Phụ nữ tỉnh 

Kinh nghiệm triển khai công tác hỗ trợ 

phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

2 Tỉnh Đoàn 

Kinh nghiệm triển khai công tác hỗ trợ 

phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

3 
Trường Cao đẳng nghề Lạng 

Sơn 

Tham luận về hỗ trợ học sinh, sinh viên 

khởi nghiệp . 

4 Trường THPT Việt Bắc Kinh nghiệm tác tổ chức, triển khai các 

cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tại trường và 

tham gia các cuộc thi sáng tạo quốc gia 5 
Trường THPT chuyên Chu 

Văn An 

 

 Ghi chú: Các tiêu đề nội dung thảo luận trên đây là gợi ý đề xuất, các đơn 

vị mời viết bài tham luận có thể thay đổi phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 
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