
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 xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo 

Đề án thành lập Khu làm việc chung hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 
Kính gửi:  

 

 

- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); 

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Nội vụ; Lao động, Thương 

binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn; 

- Hiệp hội doanh nghiêp tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

- Trung tâm ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và đo 

lường chất lượng sản phẩm 

 

Thực hiện Đề án Triển khai chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 

31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, trong đó Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ tham mưu thành lập Khu làm việc 

chung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Lạng 

Sơn (tại Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 kèm 

theo Quyết định số 527/QĐ-UBND). 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Dự thảo Đề án 

thành lập Khu làm việc chung1 hỗ trợ KNĐMST; Dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh về thành lập Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST2 ; Dự thảo Tờ 

trình của Sở KHCN đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Khu làm 

việc chung. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các quý cơ quan, đơn vị 

góp ý, bổ sung đối với các Dự thảo nêu trên. 

Ý kiến góp ý, bổ sung gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

04/03/2021 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện và trình UBND tỉnh.  

Tài liệu gửi kèm:  

                                                           
1 Điều 8 Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn 

việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm 

việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 
2 UBND tỉnh quyết định thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 



- Dự thảo Đề án thành lập Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST. 

- Dự thảo Quyết định thành lập của UBND tỉnh.  

- Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh Đề án thành lập Khu làm việc chung hỗ 

trợ KNĐMST. 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Địa chỉ: 638 

Bà Triệu, Đông Kinh, thành phố 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, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn). 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLKH; 

- Phòng KHTC; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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