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I – CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Sự cần thiết thành lập Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh 

Lạng Sơn 

Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (KNĐMST1) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được sự quan tâm lãnh đạo chỉ 

đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

chính sách, kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST.  

Thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

đến năm 2025, Công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền và nâng cao năng lực cho hệ 

sinh thái KNĐMST; Thường xuyên cung cấp thông tin hỗ trợ hoạt động KNĐMST 

trên Trang thông tin KNĐMST của tỉnh; Tổ chức các hoạt động kết nối các yếu 

tố của hệ sinh thái KNĐMST thông qua các cuộc thi KNĐMST cấp tỉnh, các sự 

kiện KNĐMST của tỉnh, vùng và quốc gia;...  

Công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt 

được một số kết quả nhất định: Tỉnh đã ban hành chính sách và kế hoạch dài hạn, 

hằng năm hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; Tạo sự kết nối giữa các yếu tố của hệ 

sinh thái KNĐMST (Ý tưởng, nhà cố vấn, chính sách, nhà đầu tư, ...); Nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp ...; Từ đó đã 

khuyến khích, thúc đẩy phát triển  ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh 

mang tính đổi mới sáng tạo dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ trên 

địa bàn tỉnh.  

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế: Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, tổ 

chức, cá nhân khởi nghiệp trong hoạt động KNĐMST chưa đáp ứng yêu cầu; Các 

                                           
1 KNĐMST: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 



 

cá nhân, nhóm khởi nghiệp đang hoạt động rời rạc, phân tán, thiếu sự kết nối, trao 

đổi, thảo luận; thiếu môi trường làm việc chung để kết nối giữa các cá nhân, nhóm 

khởi nghiệp với nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp và với các cơ sở 

nghiên cứu khoa học để tập trung nghiên cứu phát triển các ý tưởng khởi nghiệp. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có khu làm việc chung hỗ trợ 

KNĐMST. 

 Việc hình thành khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST là cần thiết, có vai 

trò quan trọng, vì: Các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp mới 

phát triển sẽ có nhu cầu cao về không gian làm việc và các dịch vụ hỗ trợ khác để 

tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển ý tưởng của mình: Các cá nhân, nhóm cá nhân, 

doanh nghiệp khởi nghiệp này cần được tạo điều kiện làm việc nhóm, sử dụng 

máy móc, thiết bị, công cụ trong việc tạo ra sản phẩm thử nghiệm; cần sự cố vấn 

từ các chuyên gia khi gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư, đưa sản 

phẩm ra thị trường... Đồng thời, với không gian mở, các ý tưởng có thể được lan 

truyền, góp ý và cải thiện nhanh hơn, giúp cá nhân, nhóm cá nhân hoàn thiện hơn 

ý tưởng khởi nghiệp, tăng cường sự hỗ trợ chéo, phát triển dự án. Không gian làm 

việc chung sẽ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Đây chính là nơi tổ chức các hoạt 

động đào tạo, giao lưu, kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư. Từ đó góp phần hiện 

thực hóa những dự án khởi nghiệp tiềm năng. 

Vì vậy, việc thành lập "Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng 

Sơn" (sau đây viết tắt là Khu làm việc chung) là cần thiết, góp phần quan trọng 

trong công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

2. Cơ sở xây dựng đề án 

2.1. Cơ sở pháp lý 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017. 

Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Dự án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025”. 

Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg. 

Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030. 

Thông tư 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 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. 



 

Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia 

đến năm 2025 

Nghị Quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết quy định nội dung và định mức hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược SHTT đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 05/09/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính 

phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. 

Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/ 2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021. 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

a) Tình hình trong nước2  

Trong những năm qua, số lượng khu làm việc chung, cơ sở ươm tạo, tổ 

chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp KNĐMST 

tăng nhanh.  

Hiện nay trên cả nước hiện có 57 cơ sở ươm tạo, tăng 37 cơ sở so với năm 

2016; 186 khu làm việc chung, gấp hơn 2,5 lần so với con số 70 khu làm việc 

chung của năm 2018 và gấp 10 lần so với khoảng 20 khu làm việc chung năm 

2016. Các khu làm việc chung tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 

Đà Nẵng. Các tỉnh có hoạt động KNĐMST tương đối phát triển như Thừa Thiên 

Huế, Quảng Nam, Bình Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Giang, 

Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc … cũng đã và đang hình thành khu 

làm việc chung, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp KNĐMST của tỉnh. 

                                           
2 Theo nguồn thông tin cập nhật từ Báo cáo tình hình thực hiện Đề án 844, Phòng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

thuộc Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN (Bộ KHCN). 



 

b) Thực trạng công tác hỗ trợ KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST của UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố (sau đây viết tắt là các cơ quan, 

đơn vị) đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. Trong giai đoạn 2017 - 2020 bước đầu đã đạt được một số kết quả 

nhất định, cụ thể như:  

* Công tác tuyên truyền và nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST 

- Tổ chức 39 lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho gần 1400 học viên 

là công chức, viên chức, hợp tác xã (HTX), hội làm vườn các huyện, doanh nghiệp 

khoa học công nghệ (KHCN), Nhân dân trên địa bàn tỉnh về sở hữu trí tuệ (SHTT) 

và quản lý, phát triển tài sản trí tuệ đã được bảo hộ, các giải pháp về nông nghiệp 

thông minh, quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, phổ biến các văn bản về 

doanh nghiệp KHCN và chuyển giao công nghệ; tổ chức 54 lớp tập huấn chuyển 

giao khoa học kỹ thuật về cây ăn quả và chăn nuôi với trên 2.800 lượt người tham 

gia; 36 cuộc tập huấn cho Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

với 3.500 người tham dự; tổ chức 11 lớp tập huấn về công tác sáng kiến tại 11 

huyện, thành phố trong tỉnh cho gần 1500 học viên tham dự; tổ chức tập huấn về 

khởi sự doanh nghiệp, kiến thức khởi nghiệp và KNĐMST cho thanh niên trên địa 

bàn tỉnh, tổ chức diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp” với sự tham gia của các thanh 

niên là chủ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, các nữ quản lý HTX/tổ hợp 

tác trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức 04 lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm 

cho các doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn”; tổ chức 03 lớp tập huấn về Thương mại 

điện tử (Kinh tế chia sẻ và cách mạng công nghiệp 4.0; Khởi nghiệp với Thương 

mại điện tử kinh doanh qua mạng xã hội); tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế; tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt 

doanh nghiệp; tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh; tổ 

chức 65 Hội nghị tập huấn đối thoại doanh nghiệp, các chính sách pháp luật về 

thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh cho 5.076 lượt người 

tham dự; tổ chức 06 lớp bồi dưỡng, 04 hội nghị, 03 hội thảo chuyên đề cho 1.200 

lượt đối tượng làm công tác pháp lý tại doanh nghiệp và đại diện làm công tác 

pháp chế doanh nghiệp thuộc các sở, ngành, doanh nghiệp. 

*  Xây dựng, duy trì Trang thông tin KNĐMST của tỉnh 

Trang thông tin điện tử (TTĐT) KNĐMST tỉnh Lạng Sơn hiện nay đang 

được vận hành và duy trì tại địa chỉ: http://startup.langson.gov.vn đã được xây 

dựng và được đưa vào vận hành thử nghiệm từ năm 2019. Việc duy trì hoạt động 

trang TTĐT KNĐMST của tỉnh bước đầu góp phần thúc đẩy, hỗ trợ tuyên truyền, 



 

vận động tinh thần khởi nghiệp, kết nối các mạng lưới KNĐMST của cả nước, hỗ 

trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh. 

 * Bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, 

cá nhân, nhóm khởi nghiệp, 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 KHCN… Đồng thời, thường xuyên triển khai 

lồng ghép các hoạt động: hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh 

nghiệp khởi nghiệp; kết nối cung cầu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 

KHCN; kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học; tiếp cận công nghệ mới, 

sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ, thành lập Câu lạc bộ khởi 

nghiệp. 

Hỗ trợ, tư vấn nâng cao kỹ năng khai thác và ứng dụng thương mại điện 

tử vào sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian qua đã hỗ 

trợ 10 doanh nghiệp trong việc xây dựng 10 website thương mại điện tử, thiết 

lập, sử dụng hệ thống thư điện tử với tên miền dùng riêng của doanh nghiệp, 

tham gia Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN), cập nhật thông tin về tiềm 

năng xuất khẩu trên Cổng thông tin Xuất khẩu Việt Nam (VNEX), cập nhật 

thông tin xây dựng, phát triển gian hàng Thương mại điện tử trên website: 

http://langsontrade.vn; http://ecls.com.vn; tổ chức các chương trình xúc tiến 

thương mại, hỗ trợ kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm 

thông qua việc tổ chức được 05 cuộc hội chợ thương mại, tổ chức các phiên chợ 

hàng Việt Nam về nông thôn; hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia 

Hội chợ tại các tỉnh thành trong nước. 

Hỗ trợ được trên 140 thanh niên của các huyện, thành phố tham gia mô hình 

“Vườn ươm khởi nghiệp”, có 04 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu được tuyên dương 

doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 - 2018 toàn quốc. Có 90 mô hình 

thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo việc làm giúp đỡ các mô hình thanh niên khởi 

nghiệp, thanh niên phát triển kinh tế, mô hình "123 thanh niên khởi nghiệp" phát 

triển kinh tế. Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia (nguồn 

vốn 120), toàn tỉnh có 04 HTX thanh niên; 165 câu lạc bộ phát triển kinh tế, 205 

mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. 

Hỗ trợ về thủ tục thành lập, hỗ trợ tập huấn kiến thức về phát triển kinh tế 

tập thể, doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, hỗ trợ thành lập được 

372 doanh nghiệp mới; hỗ trợ thành lập 27 tổ hợp tác/tổ liên kết và 06 HTX. 



 

Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, 

cá nhân theo yêu cầu được 61 tổ chức đăng ký nhãn hiệu thông thường, 02 tổ 

chức đăng ký kiểu dáng công nghiệp; 02 cá nhân đăng ký giải pháp hữu ích, 01 

cá nhân đăng ký sáng chế, 02 doanh nghiệp đề nghị trao quyền sử dụng Chỉ dẫn 

địa lý. Hỗ trợ 10 doanh nghiệp/hợp tác xã đăng ký tham gia dự án thực hiện các 

nội dung: xây dựng và chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo 

Tiêu chuẩn ISO 22000; xây dựng và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy; xây 

dựng, áp dụng và chứng nhận theo Tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng tem truy xuất 

nguồn gốc cho sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu, áp dụng mã số mã vạch… 

 *  Tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST 

Tổ chức Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019, trong đó bao gồm 

các hoạt động như:  

- Tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019: trao giải cho 14 dự 

án, lựa chọn 06 dự án tham dự sự kiện Techfest Vùng Đồng bằng Sông Hồng và 

Trung du miền núi phía Bắc. Trong đó, có 01 dự án được vào Vòng Chung kết 

(Dự án mô hình kinh doanh ứng dụng App Shiper-sell kết nối giữa doanh nghiệp 

và người giao hàng); Dự án về "Ứng dụng kết nối chủ hàng và chủ xe qua ứng 

dụng điện thoại IZIVAN"3 đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận 

quyền tác giả, Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn xem xét, cấp chứng nhận là doanh nghiệp 

KHCN và được hưởng ưu đãi về thuế theo nội dung Nghị định số 13/2019/NĐ-

CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KHCN; Dự án Bún ngô 

Thuận Anh tham gia Ngày hội KNĐMST quốc gia năm 2019 tại Quảng Ninh đã 

kết nối thị trường tiêu thụ với đối tác nước ngoài tại Hàn Quốc. 

- Triển khai 32 gian trưng bày tại Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn, gồm: 

các ý tưởng, dự án có tính KNĐMST tham gia Hội thi, các sản phẩm nông sản đã 

được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ, các đặc sản địa phương, gian hàng của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, thương nhân thuộc mọi thành phần kinh 

tế và hộ gia đình, đặc biệt có sự tham gia trưng bày xe ôtô Vinfast của hãng xe 

Vinfast. 

- Tổ chức 02 Diễn đàn "Học nghề và khởi nghiệp" và "Khởi nghiệp sáng 

tạo trong thời đại kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" cho các đối 

tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường cao đẳng 

trên địa bàn tỉnh; tổ chức Chương trình Tọa đàm với chủ đề “Lạng Sơn tiềm năng 

và khát vọng KNĐMST”. 

                                           
3của Công ty TNHH công nghệ và đầu tư IZIVAN, có trụ sở chính tại Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao 

Lộc 



 

- Năm 2020 tiếp tục tổ chức Cuộc thi KNĐMST và đã lựa chọn 08 dự án 

gửi tham dự sự kiện Techfest Quốc gia năm 2020. 

*  Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ 

trợ KNĐMST 

Công tác tuyên truyền về KNĐMST được triển khai tích cực trên các 

phương tiện thông tin đại chúng như: Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các chuyên trang, chuyên mục, 

bản tin chuyên ngành,…Tập trung vào các nội dung về chính sách, pháp luật, 

nguồn nhân lực, nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư, đối tác đầu tư, mô hình kinh 

doanh mới; công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thành lập 

doanh nghiệp, chính sách thuế, phụ nữ khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp cho học 

sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên...  

Thực hiện các chuyên đề, phóng sự có lồng ghép về hoạt động KNĐMST; 

thành lập và công khai đường dây nóng trên Trang TTĐT của các sở, ban, ngành 

nhằm kịp thời nắm bắt phản ánh để xử lý, giải đáp, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn 

doanh nghiệp. Thường xuyên giải đáp thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chính 

sách, quy định từ những câu hỏi được gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền về hoạt động và các kết quả nghiên cứu, 

ứng dụng triển khai KHCN trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như 

Trang TTĐT, Bản tin KHCN, Bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Xây 

dựng chuyên mục “Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp” trên Trang TTĐT 

của Cục Thuế; Chuyên mục “Công nghiệp - Thương mại xứ Lạng” trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh... 

c) Phương hướng, nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2021 - 2025 

Để triển khai công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh trong 

giai đoạn tiếp theo 2021 - 2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST theo giai đoạn (Kế hoạch số 201/KH-UBND) và năm 2021 (Kế 

hoạch số 209/KH-UBND). Trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau 

đây:  

- Nội dung thứ nhất: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, duy trì và cập nhật dữ 

liệu, thông tin thường xuyên trên Trang KNĐMST của tỉnh để thúc đẩy hiệu quả 

hoạt động Trang KNĐMST của tỉnh. 

- Nội dung thứ hai: Hình thành và phát triển Khu làm việc chung hỗ trợ 

KNĐMST tỉnh Lạng Sơn.  

- Nội dung thứ ba: Tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn. 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,... 

- Nội dung thứ tư: Phát triển các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho 

hệ sinh thái KNĐMST và 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 

- Nội dung thứ năm: Xây dựng các chương trình truyền thông về hoạt động 

khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp 

- Nội dung thứ sáu: 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. 

- Nội dung thứ bảy: Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2021 – 2025. 

 



 

II – TÊN GỌI, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, HẠ 

TẦNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT, NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH  

1. Tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Khu làm việc 

chung  

1.1. Tên gọi 

- Tiếng Việt: Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn. 

- Tên tiếng Anh: Lang Son Innovation Co-working Space. 

- Tên tiếng Anh viết tắt: LICS. 

1.2. Vị trí, chức năng 

1.2.1. Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn là một bộ phận 

thuộc Sở KHCN, có chức năng: 

a) Cung cấp không gian làm việc chung, không gian trưng bày sản phẩm, 

tiện ích văn phòng phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. 

b) Cung cấp các hoạt động hỗ trợ tổ chức các sự kiện để kết nối đầu tư, 

khách hàng. 

c) Cung cấp các khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, khóa đào tạo với huấn 

luyện viên khởi nghiệp và nhà đầu tư khởi nghiệp. 

1.2.2. Khu Làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chịu sự chỉ 

đạo, quản lý về tổ chức, bộ máy và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. 

1.2.3. Khu Làm việc chung hỗ trợ KNĐMST được phép sử dụng con dấu, 

tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ, có địa điểm và được cấp kinh phí hoạt 

động do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

1.2.4. Địa điểm làm việc tại địa chỉ: Tầng 4 Sở Khoa học và Công nghệ, số 

638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST 

1.3.1. Cung cấp không gian làm việc chung, hội trường, phòng làm việc, 

phòng hội thảo, không gian trưng bày sản phẩm, tiện ích văn phòng phục vụ các 

tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh tính đổi mới 

sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, 

công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1.3.2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức về KNĐMST, nâng cao năng lực hệ sinh thái KNĐMST; đào tạo huấn 

luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp, ...  

1.3.3. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động về KNĐMST; Tư vấn, 



 

hướng dẫn, hỗ trợ thành lập, kết nối hoạt động tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng 

tạo trong trên địa bàn tỉnh, khu vực, trong nước với cộng đồng quốc tế. 

1.3.4. Hỗ trợ tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực của tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

1.3.5. Cung cấp không gian số, cơ sở dữ liệu có liên quan đến KNĐMST. 

1.3.6. Hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp, nhà đầu tư; Hợp tác phát triển, 

liên kết với các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại các địa phương, vùng 

và quốc gia nhằm tận dụng kinh nghiệm và thế mạnh của các bên. Qua đó, góp 

phần hình thành mạng lưới cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng và quốc 

gia.   

1.3.7. Hỗ trợ kết nối các phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ 

sở sản xuất phục vụ sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công 

nghệ,... để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

1.3.8. Thông tin, tuyên truyền về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST và 

kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; Triển khai các hoạt 

động tuyên truyền, quảng bá về xu hướng công nghệ toàn cầu; khai thác kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến khởi nghiệp sáng 

tạo. 

1.3.9. Cung cấp thông tin về công nghệ, SHTT, sáng chế, tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng; chính sách, pháp luật phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST. 

1.3.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao và các hoạt động hỗ trợ 

khác có liên quan; Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thúc 

đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực; Tham gia tổ 

chức, triển khai cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn, tìm kiếm và phát hiện những 

ý tưởng kinh doanh khả thi, có tiềm năng phát triển lớn để hỗ trợ và kết nối với 

các nhà đầu tư; Tham gia tổ chức Ngày hội KNĐMST của tỉnh theo định kỳ, ... 

1.3.11. Khu làm việc chung được phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá 

nhân, đơn vị có liên quan để thực hiện các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST 

theo quy định của pháp luật và theo các quy chế phối hợp do các bên thống nhất 

xây dựng. 

1.3.12. Khu làm việc chung được tiếp nhận các nguồn tài trợ theo quy định 

của pháp luật. 

2. Cơ cấu tổ chức, hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật, nguồn lực tài chính 

đối với khu làm việc chung 



 

2.1. Cơ cấu tổ chức 

 a) Khu làm việc chung là một bộ phận thuộc Sở KHCN được quản lý, điều 

hành bởi Ban Quản lý Khu làm việc chung do Giám đốc Sở KHCN quyết định 

thành lập. 

 b) Cơ cấu nhân sự:  

- Ban quản lý và bộ phận phục vụ, gồm: Lãnh đạo Sở KHCN, một số công 

chức, viên chức, người lao động của Sở KHCN thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm 

do Giám đốc Sở KHCN quyết định. 

+ Đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp liên 

quan đến KNĐMST (Hợp đồng theo nhiệm vụ phát sinh). 

2.2. Hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật 

2.2.1. Khai thác, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số phòng, hội trường, ... 

tại Sở Khoa học và Công nghệ, gồm: Toàn bộ không gian tầng 4 (khoảng 270 m2); 

Gian trưng bày sản phẩm tầng 1 (khoảng 20m2) thành Khu làm việc chung hỗ trợ 

KNĐMST. 

2.2.2. Các không gian cơ bản như sau: 



 

 
Sơ đồ không gian cơ bản tầng 4 Sở Khoa học và Công nghệ 

 
Sơ đồ không gian Gian trưng bày sản phẩm tại Tầng 1 

 Các không gian cơ bản dự kiến như sau: 

STT Tên Chức năng 

1. Văn phòng Ban quản lý 
- Phục vụ công tác quản lý và điều phối 

hoạt động chung 

2. Không gian làm việc chung 
Phục vụ tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân 

làm việc 

3. Hội trường lớn Có sân khấu và vị trí dành cho khách mời, 

phục vụ hội thảo, tập huấn (dùng chung 



 

với Hội trường của Sở KHCN) 

4. Phòng hội thảo 
Phục vụ hội thảo, tập huấn, họp nhóm 

nhỏ, vừa; các hoạt động đào tạo,... 

5. Phòng họp Phục vụ thảo luận, họp nhóm nhỏ 

6. Phòng tài liệu Phục vụ để sách, tài liệu, dụng cụ,... 

7. Hành lang, sảnh Phục vụ lễ tân, tiếp khách. 

8. Khu trưng bày sản phẩm 
Phục vụ trưng bày các sản phẩm 

KNĐMST 

2.3. Trang thiết bị, vật tư văn phòng phẩm  

Trang bị, mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phòng phẩm phục vụ hoạt động 

của Khu làm việc chung, bao gồm: Máy tính, mạng kết nối internet, wifi, máy 

photocopy, máy chiếu, màn hình LED, máy scan, bàn làm việc, ... và các đồ dùng 

văn phòng khác. Hệ thống thiết bị dự kiến bao gồm: 

STT Trang thiết bị 
Số 

lượng 

1.  - Internet, wifi tốc độ cao 1 

2.   - Thiết bị kết nối mạng 3 

3.   - Phụ kiện liên quan 1 

4.   - Máy tính để bàn phục vụ tra cứu chung 6 

5.   - Máy in 2 

6.   - Máy tính xách tay 1 

7.   - Máy scan 1 

8.   - Máy photocopy  1 

9.   - Hệ thống thông tin liên lạc 2 

10.   - Hệ thống màn hình LED cố định: 02 cái (Lớn, nhỏ). 2 

11.   - Hệ thống màn hình, Camera giám sát và thiết bị. 1 

12.   - Giá sách, Tủ lưu giữ tài liệu, tủ bảo quản đồ,… 5 

13.   - Bàn ghế các khu làm việc (mỗi bàn hai ghế Xuân Hòa)  

    + Ghế 60 

    + Bàn 30 

14.   - Hệ thống điều hòa: 06 máy. 6 

 (Ghi chú: số lượng, danh mục các trang thiết bị nêu trên có thể thay đổi 

linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế khi xây dựng phương án chi tiết). 



 

2.4. Nguồn lực tài chính  

a) Kinh phí đầu tư trang thiết bị ban đầu, khai thác, cải tạo, nâng cấp cơ 

sở vật chất kỹ thuật (Các phòng làm việc, Hội thảo, Hội trường,...): Từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 

2030, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã giao cho Sở Khoa học 

và Công nghệ tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND 

tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 là 1.500 triệu đồng. 

 b) Kinh phí hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST theo chức năng, nhiệm vụ của 

Khu làm việc chung:  

- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ 

hằng năm; từ nguồn ngân sách địa phương theo khả năng hỗ trợ, cân đối cho Sở 

Khoa học và Công nghệ được cấp có thẩm quyền giao. 

- 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 ĐỀ ÁN 

Sau khi Khu làm việc chung hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST được UBND 

tỉnh quyết định thành lập, Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành 

tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Ban quản lý Khu làm việc 

chung hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc sở theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, tổ chức thực hiện và phối hợp với các tổ 

chức, cá nhân có liên quan triển khai đề án này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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