
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:          /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai,  

thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 

 

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ/HĐND ngày 10/12/2019 quy định nội 

dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

06/2020/QD-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 

dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành 

kèm theo quyết định số 36/2018/QĐ-UBND, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ 

biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2021 

tại một số huyện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tiến hành các biện pháp nhằm phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong 

trào thi đua lao động sáng tạo; Tuyên truyền, phố biến và tổ chức thực hiện các 

quy định về hoạt động sáng kiến, phổ biến sáng kiến, triển khai áp dụng sáng 

kiến,... 

2. Yêu cầu: Hội nghị được tổ chức chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung  

- Tuyên truyền, phố biến các quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 14/NQ/HĐND; Quyết định số 

36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về 

hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2020/QD-

UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của 

quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo 

quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 

17/4/2020 của Sở KHCN về việc triển khai một số nội dung về hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh. 
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- Phổ biến, triển khai áp dụng một số sáng kiến được công nhận cấp tỉnh 

có chất lượng tốt, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích cho xã hội. 

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về một số kỹ năng thực hiện hoạt động 

sáng kiến và một số vấn đề có liên quan đến công tác sáng kiến. 

2. Thành phần:  

Các cá nhân có liên quan đến công tác sáng kiến (công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp,...). Dự kiến gồm 

03 lớp tại 03 huyện; mỗi huyện tối đa 200 người/huyện. 

3. Thời gian, địa điểm  

a) Thời gian: Trong tháng 01 năm 2021, dự kiến 
 

TT Thời gian Địa điểm 
Số lượng người  

(tối đa) 

1 25/01/2021 Huyện Hữu Lũng 200 

2 26/01/2021 Huyện Văn Quan 200 

3 28/01/2021 Huyện Chi Lăng 200 

Thời gian trên có thể thay đổi linh hoạt theo tình hình thực tế 

b) Địa điểm: Do các huyện phối hợp, lựa chọn địa điểm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho hoạt động sáng kiến năm 

2021, thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Dự toán kinh phí thực hiện như sau: 

Stt Nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi chú 

ĐVT:  VNĐ 

1 

Công tác tổ chức 

hội nghị (trang trí  

hội trường, Khánh 

tiết, thuê máy chiếu 

(01 ngày x 03 

huyện )) 

Cuộc 03 4.000.000 12.000.000 

khoản 8 Điều 

11 TT 

40/2017/TT-

BTC 

2 

Giảng viên Báo cáo 

viên (01 

người/ngày x 03 

ngày/03 huyện)   

Người/ 

ngày 
03 3.000.000 9.000.000 

Nghị quyết số 

16/2018/NQ-

HĐND 

3 Phô tô tài liệu  Bộ 600 42.000 25.200.000 
khoản 2 Điều 

11 TT 
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Stt Nội dung 
ĐV 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Ghi chú 

ĐVT:  VNĐ 
40/2017/TT-

BTC 

4 
Thuê xe (01 

ngày/huyện) 
Ngày 03 2.000.000 6.000.000 

khoản 1, Điểu 

5 Thông tư 

40/2017/TT-

BTC 

5 

Tiền công tác phí 

cho giảng viên, trợ 

giảng (03 

người/ngày/ huyện 

x 03 huyện) 

ngày 9 150.000 1.350.000 
Quy chế chi 

tiêu nội bộ 

6 
Nước uống giữa 

giờ 
người 600 40.000 24.000.000 

khoản 3 Điều 

12 Thông tư 

40/2017/TT-

BTC 

Tổng cộng 77.500.000  

Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành: 

- Chủ trì thực hiện các nội dung công việc liên quan, xây dựng nội dung, 

liên hệ với đầu mối tại UBND các huyện để chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ 

chức Hội nghị.  

- Cử các báo cáo viên phù hợp tham gia Hội nghị. 

- Lựa chọn các sáng kiến được công nhận có chất lượng tốt và liên hệ tác 

giả sáng kiến và mời tham gia nội dung phổ biến sáng kiến. 

2. Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở: Theo chức năng, nhiệm 

vụ phối hợp với phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành triển khai 

kế hoạch này./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (p/h); 

- Lưu: VT, QLCN(HTH).  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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