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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp  

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 

18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (KNĐMST) quốc gia đến năm 2025" (Sau đây viết tắt là Đề án 844);  

Thực hiện Đề án 844, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND 

ngày 14/08/2017 về việc hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2017 – 2020. Để tiếp tục thực hiện Đề án 844 trong giai đoạn tiếp theo, trên cơ sở 

tổng kết1 kết quả thực hiện Kế hoạch 143/KH-UBND, Sở KHCN đã phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025 với những nội dung 

chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực 

tiễn của tỉnh Lạng Sơn. Từ đó, nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ 

trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng 

trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh 

mới. 

2. Yêu cầu: Triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

II. MỤC TIÊU 

Đến năm 2025: 

                                           
1 Tại Báo cáo số 542/BC-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình triển khai Đề án "Hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn 



- Hỗ trợ phát triển từ 3-5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 01 tổ chức, cá nhân gọi được vốn từ các nhà đầu 

tư mạo hiểm. 

- Tổ chức tập huấn cho 10.000 lượt người.  

III. NỘI DUNG  

1. Duy trì, nâng cấp và vận hành Trang thông tin điện tử2 KNĐMST 

của tỉnh (Trang thông tin điện tử KNĐMST đã được xây dựng và đưa vào hoạt 

động từ năm 2019). 

a) Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao 

dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ 

chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các hoạt động khác 

hỗ trợ KNĐMST. 

(Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện) 

b) Duy trì cơ sở hạ tầng máy chủ, cơ sở dữ liệu, đảm bảo Trang thông tin 

điện tử KNĐMST hoạt động ổn định.  

(Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì) 

2. Phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo 

a) Hình thành và phát triển Khu làm việc chung/Trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn: Sửa chữa, khai thác cơ sở hạ tầng (diện 

tích, không gian sẵn có) tại các địa điểm thuận lợi để tổ chức các hoạt động hỗ trợ 

KNĐMST; Lắp đặt trang thiết bị; Tổ chức quản lý, khai thác Khu làm việc 

chung/Trung tâm hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn (tổ chức đào tạo, huấn luyện, 

tư vấn, kết nối đầu tư, khách hàng, cung cấp nguồn nhân lực, không gian làm 

việc, thiết bị dùng chung cho hoạt động KNĐMST,...). 

(Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện) 

b) Bố trí địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST: Trên cơ sở thực tế của địa 

phương, đơn vị, tổ chức,... bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST; phân công 

đầu mối thực hiện tư vấn pháp lý để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, 

                                           
2 Trang thông tin điện tử KNĐMST: Website Startup. 



doanh nghiệp khởi nghiệp về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, 

đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ… 

(Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị  xã 

hội nghề nghiệp thực hiện) 

 3. Tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST 

a) Tổ chức các sự kiện KNĐMST cấp ngành, cấp tỉnh phù hợp với điều 

kiện thực tế của tỉnh. Từ đó lựa chọn, giới thiệu các tổ chức, cá nhân có dự án 

KNĐMST tiềm năng tham dự sự kiện Ngày hội KNĐMST quốc gia (TECHFEST 

VIETNAM) và các sự kiện KNĐMST của vùng, liên vùng,... 

(Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì sự kiện cấp tỉnh; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì thực hiện các sự kiện cấp 

ngành) 

b) Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chính sách về hỗ trợ KNĐMST (ít nhất 

01 sự kiện/năm). 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì) 

 4. Phát triển các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái 

KNĐMST 

4.1. Đào tạo, tập huấn 

a) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền về nội dung, hoạt 

động hỗ trợ KNĐMST; tổ chức tập huấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học 

và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định (Từ 02 - 05 khóa/năm). 

(Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện) 

b) Tổ chức tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật kinh doanh mới, tập huấn về bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 

KNĐMST (Từ 01 - 02 khóa/năm). 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện) 

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đối thoại với doanh 

nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các 



cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Từ 01 - 02 hội nghị/năm) 

(Sở Tư pháp chủ trì thực hiện) 

d) Tổ chức các khóa đào tạo, các hội nghị, hội thảo... nhằm bồi dưỡng, bổ 

sung, cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp 

KNĐMST về một số lĩnh vực như: Hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh 

cho các doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế, quản lý doanh nghiệp (Từ 01 - 02 

chương trình/năm); Tập huấn nâng cao năng lưc̣ quản lý, ky ̃năng khai thác và 

ứng duṇg thương maị điêṇ tử vào quá trình sản xuất, kinh doanh, ky ̃năng xây 

dưṇg và phát triển thương hiêụ, khả năng phân tích môi trường kinh doanh trong 

xu thế hôị nhâp̣ kinh tế quốc tế. 

(Sở Công Thương chủ trì thực hiện) 

đ) Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo để cung cấp kiến thức cho sinh 

viên về khởi nghiệp, sáng tạo; phát triển các hình thức liên kết đào tạo giữa trường 

đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để mở rộng hiệu quả và nâng 

cao chất lượng đào tạo cho các ngành công nghệ mới; Chủ trì nghiên cứu, triển 

khai nhân rộng mô hình đào tạo trải nghiệm thực tế, gắn kết khoa học, công nghệ, 

kỹ thuật cùng với các môn học khác, mô hình không gian KNĐMST tại các cơ sở 

giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

(Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện) 

e) Tổ chức tập huấn các chính sách pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp 

khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh (Từ 01 - 02 khóa/năm). 

(Cục Thuế tỉnh chủ trì thực hiện) 

g) Tập huấn, phổ biến kiến thức KNĐMST, hướng dẫn các mô hình, 

phương thức sản xuất kinh doanh mới cho cho thanh niên ... (Từ  01 - 02 

khóa/năm). 

(Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện) 

h) Tập huấn, phổ biến kiến thức KNĐMST, hướng dẫn các mô hình, 

phương thức sản xuất kinh doanh mới cho phụ nữ (Từ  01 - 02 khóa/năm). 

(Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì thực hiện) 

4.2. Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST 



Triển khai các nội dung hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST theo quy định tại 

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; 

(Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp phối hợp thực hiện) 

Biên soạn, phát hành tài liệu có nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 

cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; triển khai thực hiện có hiệu quả 

các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định. 

(Sở Tư pháp chủ trì) 

Tổ chức các chương trình xúc tiến thương maị, hỗ trơ ̣các doanh nghiêp̣ 

khởi nghiêp̣ đổi mới sáng taọ, kết nối cung cầu, giới thiêụ, quảng bá và tiêu thu ̣

sản phẩm; Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong dây truyền sản 

xuất, cải tiến khoa học kỹ thuật vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong sản xuất kinh doanh. 

(Sở Công Thương chủ trì) 

5. Truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ KNĐMST 

a) Xây dựng các chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ 

trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp; Phổ biến, tuyên truyền các điển 

hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam (Phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên 

truyền, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng các chương trình truyền 

hình; Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến về các điển hình khởi nghiệp 

và hỗ trợ khởi nghiệp;...) 

(Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị  xã 

hội nghề nghiệp thực hiện) 

6. Kết nối mạng lưới khởi nghiệp 

Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm để kết nối 

các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, 

với khu vực và thế giới; Hỗ trợ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi 

nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới. 

(Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị  xã 

hội nghề nghiệp thực hiện) 



III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ hằng năm cân đối 

cho Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền 

giao chức năng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch. 

Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương theo khả năng hỗ trợ cho các cơ 

quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chức năng nhiệm vụ thực hiện kế 

hoạch. 

Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu 

tư trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật (nếu có). 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

(Có Dự thảo Kế hoạch và nội dung tổng hợp ý kiến góp ý gửi kèm theo) 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế 

hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp KNĐMST tỉnh Lạng Sơn đoạn 2021 – 

2025./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 



TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VÀ TIẾP THU GIẢI TRÌNH 

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-SKHCN ngày       /12/2020  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Có 20 cơ quan, đơn vị gửi văn bản tham gia ý kiến, cụ thể như sau: 

- 13 cơ quan, đơn vị đồng ý gồm: Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở 

Lao động- Thương binh xã hội; Sở xây dựng; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện: 

Bắc Sơn; Bình Gia; Chi Lăng; Đình Lập; Hữu Lũng; Tràng Định; Văn Lãng; Văn 

Quan. 

- 07 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý, bổ sung: Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ; Sở Tài chính; Sở Thông tin 

truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Công Thương, chi tiết trong bảng sau: 

STT Nội dung 
Tiếp thu, giải 

trình 

1.  Sở Thông tin và Truyền thông  

(Công văn số 2271/STTTT-CNTT ngày 26/11/2020) 

Tại điểm 5 Mục II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP, đề 

nghị cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh bổ sung 

như sau: Sở Thông tin và Truyền thông duy trì cơ sở 

hạ tầng máy chủ, cơ sở dữ liệu, đảm bảo Trang 

thông tin điện tử KNĐMST hoạt động ổn định. Đôn 

đốc các cơ quan báo chí truyền thông; chỉ đạo Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền 

trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở. 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa, 

bổ sung dự thảo 

2.  Sở Tài chính  

(Công văn số 2518/STC-HCSN ngày 25/11/2020) 

 

- 

1. Tại điểm 6.1, khoản 6, mục II NHIỆM VỤ VÀ 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

1.1. Tại dự thảo kế hoạch quy định:  

”Sở Tài chính” 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ 

và các cơ quan liên quan nghiên cứu, khuyến khích 

hình thành và sử dụng các quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ của các cơ quan đơn vị và của doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh để tài trợ, hỗ trợ một phần 

kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử 

nghiệm thị trường, cho vay với lãi suất thấp hoặc 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 



không lấy lãi, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp 

KNĐMST. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu 

gọi liên kết các ngân hàng, tổ chức tài chính và các 

nhà đầu tư huy động nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ 

các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh 

nghiệp KNĐMST. 

 1.2.  Đề nghị cơ quan chủ trì dự thảo Kế 

hoạch xem xét bỏ nội dung này Vì:  

 - Căn cứ khoản 19, Điều 4 Luật NSNN năm 

2015 quy định 19 “Quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết 

định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà 

nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật”. 

 Đối chiếu với với quy định nêu trên việc 

thành lập quỹ như dự thảo là không thuộc “Quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách”. 

 - Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ Về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Theo đó:  

a) Tại Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Tài chính Nghị 

định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính 

phủ quy định: 

1. Hướng dẫn kế toán các quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. 

2. Chủ trì và phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ 

chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tài 

chính quỹ; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy 

định của pháp luật về thuế; giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, xử lý các vi phạm về tài chính đối với các quỹ 

do Bộ Nội vụ cho phép thành lập. 

Đối chiếu với quy định nêu trên, chức năng Sở Tài 

chinh Hướng dẫn kế toán các quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện thực hiện theo quy định của pháp luật về kế 

toán và phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thanh tra, 

kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính quỹ, 

b) Tại Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định:  



2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối 

với các quỹ do Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập 

hoạt động tại địa phương: Thực hiện nhiệm vụ quản 

lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý vi 

phạm, tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ hàng năm về 

hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật. 

Đối chiếu với quy định việc thành lập quỹ phải tuân 

thủ theo quy định của pháp luật, đối với cấp tỉnh cơ 

quan chủ trì để trình thành lập quỹ là do Sở Nội vụ 

xem xét thẩm định theo đề nghị của đơn vị có nhu 

cầu thành lập quỹ.  

Đồng thời thời điểm hiện nay đối với tỉnh Lạng Sơn 

là tỉnh miền núi kinh phí còn nhiều khó khăn, các 

doanh nghiệp chủ yếu là doanh nhỏ và siêu nhỏ, các 

tổ chức cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp 

có điểm xuất phát thấp nguồn vốn còn nhiều khó 

khăn, do đó để đảm bảo tính khả thi khi kế hoạch 

ban hành sát và phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh 

hiện nay. Đối với nội dung khuyến khích hình thành 

và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động 

KNĐMST, trong quá trình thực hiện căn cứ tiến độ 

và khả năng nguồn lực hoạt động KNĐMST của các 

doanh nghiệp trên địa bàn các tổ chức cá nhân, 

nhóm khởi nghiệp, cơ quan, đơn vị theo được giao 

chức năng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao 

sẽ tiếp tục tham mưu thành lập quỹ đảm bảo theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Đồng thời tại khoản 6, Điều 9 Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

quy định: Các hành vi nghiêm cấm“6. Sử dụng ngân 

sách nhà nước, sử dụng hoặc hỗ trợ tài sản được 

ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân 

sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập 

quỹ”. 

Căn cứ các quy định và tình hình thực tế nêu trên, 

Sở Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự 

thảo kế hoạch bỏ nội dung khuyến khích hình thành 

và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động 

KNĐMST như trong dự thảo kế hoạch. 

- 

2. Tại điểm 7.2, khoản 7, mục II 

- Tại Tại dự thảo kế hoạch quy định: Cục thuế tỉnh, 

Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn, nghiên cứu, đề 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 



xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản 

pháp luật về: Cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với 

tổ chức và cá nhân có hoạt động KNĐMST hoặc 

đầu tư cho KNĐMST được áp dụng chính sách ưu 

đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ; Cơ chế hỗ trợ thoái vốn của nhà 

đầu tư trong nước và nước ngoài từ khoản đầu tư 

vào doanh nghiệp KNĐMST. 

 -  Đề nghị cơ quan chủ trì dự thảo Kế hoạch 

xem xét bỏ “Sở Tài chính” vì: Nội dung tại dự thảo 

nêu trên không thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở 

Tài chính. Cơ quan tài chính các cấp chỉ tham mưu 

triển khai thực hiện cơ chế chính sách tvề tài chính 

trên địa bàn tỉnh. 

- 

3. Tại mục III . Kinh phí thực hiện:  

3.1. Tại dự thảo kế hoạch quy định: 

1. Ngân sách nhà nước 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được hỗ trợ một 

phần từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp. 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản 

liên  quan, các cơ quan, tổ chức được phân công 

nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh 

phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố 

trí kinh phí cho các cơ quan, tổ chức liên quan theo 

quy định hiện hành. 

2. Đóng góp của doanh nghiệp 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức 

thành viên, các doanh nghiệp chủ động bố trí kinh 

phí triển khai hoạt động KNĐMST và tham gia các 

hoạt động KNĐMST theo nội dung, chương trình cụ 

thể. 

3. Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các 

tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong và ngoài 

nước (nếu có). 

1.2.  Đề nghị cơ quan chủ trì dự thảo Kế 

hoạch chỉnh sửa lại:  

- Ngân sách nhà nước dành cho khoa học và 

công nghệ hằng năm cân đối cho Sở Khoa học và 

Công nghệ và các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm 

quyền giao chức năng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch. 

- Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương theo 

khả năng hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị được cấp có 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 



thẩm quyền giao chức năng nhiệm vụ thực hiện kế 

hoạch. 

- Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các 

tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong nước, nước 

ngoài theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- 

4. Tại khoản 2, mục IV. Tổ chức thực hiện 

4.1. Tại dự thảo kế hoạch quy định: 

“Trên cơ sở dự toán kinh phí triển khai Kế 

hoạch của các cơ quan, tham mưu trình cấp có thẩm 

quyền cấp kinh phí và hướng dẫn sử dụng, quyết 

toán theo quy định” 

4.2. Đề nghị cơ quan chủ trì dự thảo Kế 

hoạch chỉnh sửa lại: 

“3. Sở Tài chính 

Trên cơ sở dự toán kinh phí xây dựng của các 

cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm 

vụ, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh 

phí theo khả năng nguồn ngân sách để thực hiện các 

nội dung Kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện 

hành. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí triển 

khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 

- 

5. Đề nghị cơ quan chủ trì dự thảo xây dựng 

Kế hoạch bám sát 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 (KNĐMST) quốc gia đến năm 2025". Đồng 

thời lược bỏ bớt một số nội dung không có khả thi 

thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, để phù hợp tình 

hình thực hiện thực tiễn trên địa bàn tỉnh và tham 

khảo Kế hoạch một số tỉnh đã ban hành có điều kiện 

kinh tế tương đồng với tỉnh Lạng Sơn để xây dựng 

các nội dung tại Kế hoạch cho phù hợp.  

Sở KHCN tiếp 

thu 

3.  Sở Nội vụ  

(Công văn số 1428/SNV-BTĐKT ngày 24/11/2020) 

1. Cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo do 

Sở Khoa học và Công nghệ soạn thảo. 

2. Tại mục 1, khoản IV. Tổ chức thực hiện: 

Đề nghị đơn vị nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ của Sở 

Khoa học và Công nghệ, tham mưu ban hành hướng 

dẫn xét khen thưởng hàng năm và giai đoạn 2021-

2025. 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 



4.  Sở Công Thương  

(Công văn số 1469/SCT-QLNL ngày 23/11/2020) 

1. Cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung của 

bản Dự thảo. 

2. Bổ sung trang 3 ý 2.4. Sở Công Thương. 

như sau: 

“Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo trong dây truyền sản xuất, cải tiến khoa học 

kỹ thuật vào việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.” 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 

5.  Sở Tư pháp  

(Công văn số 4525/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 

23/11/2020) 

 

- 

 - Tại mục 2. Yêu cầu, Phần I. đề nghị chỉnh 

sửa, bổ sung thêm nội dung như sau: 

 Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; 

chính sách pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư 

và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, 

dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân 

hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong nước, quốc tế và các 

hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tao. 

Triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST; đào tạo, nâng cao năng lực cho các tổ 

chức, cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp 

với điều kiện thực tế của tỉnh. 

Sở KHCN bảo 

lưu ý kiến. Lí 

do:  

- Nội dung này 

đã được bao 

gồm trong nội 

dung của nhiệm 

vụ, giải pháp. 

- Yêu cầu đối 

với kế hoạch 

như Dự thảo Kế 

hoạch hiện nay 

đã đầy đủ nội 

dung. 

- 

- Tại ý 2.3. Sở Tư pháp, mục 2. Phần II. đề 

nghị chỉnh sửa, bổ sung thêm các nội dung sau: 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu triển khai, thực hiện công tác hỗ trợ pháp 

lý doanh nghiệp nhằm tổ chức, thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với 

tình hình thực tế địa phương. 

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ, đối thoại với doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 



(Từ 01 - 02 hội nghị/năm) 

Biên soạn, phát hành tài liệu có nội dung hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cập nhật kịp thời, đầy 

đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 

luật; triển khai thực hiện có hiệu quả các hình thức 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định. 

6.  Ngân hàng Nhà nước Việt nam tỉnh Lạng Sơn 

 (Công văn số 1343/LAS-TH,NS&KSNB ngày 25/11) 

1. Tại Gạch đầu dòng thứ ba, mục 3, phần II 

(trang 4), đề nghị xem xét chỉnh sửa để nội dung 

được rõ ràng hơn. 

2. Đề nghị xem xét bỏ mục 9, phần IV (trang 

10) của dự thảo Kế hoạch, vì các lý do sau:  

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng 

Sơn không có chức năng, thẩm quyền xây dựng quy 

định quản lý thí điểm đối với các mô hình công 

nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ tài chính; Quy 

định quản lý hoạt động cho vay ngang hàng như nội 

dung nêu tại mục 9, phần IV. 

- Tại Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 không có nội dung 

liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên 

của Ngân hàng Nhà nước. 

 - Tại nội dung phần II. Nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện trong dự thảo Kế hoạch không 

có nội dung liên quan việc xây dựng quy định quản 

lý thí điểm đối với các mô hình công nghệ mới 

trong lĩnh vực công nghệ tài chính; quy định quản lý 

hoạt động cho vay ngang hàng. Do đó, việc đưa nội 

dung mục 9 vào phần IV. Tổ chức thực hiện là chưa 

phù hợp. 

Sở KHCN tiếp 

thu, chỉnh sửa 

dự thảo 
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