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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021; Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (Sau đây viết tắt là Dự thảo 

Nghị quyết), nội dung cụ thể như sau: 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  

1. Căn cứ để ban hành Nghị quyết 

- Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- 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 KNĐMST quốc gia đến năm 2025". 

- Quyết định số188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của thủ tướng chính 

phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025. 

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 27/9/2020 của Đại hội đại biểu đảng bộ 

Tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Căn cứ Chương trình số 08-CTr/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh uỷ về 

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ năm 2021. 

- Quyết định số 225-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh ủy quy định trình tự, 

hồ sơ, thủ tục đối với nội dung trình hội nghị Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và ban hành văn bản sau hội nghị. 

- Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh năm 2021. 
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- Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết  

Một trong những nội dung trong Các đột phá chiến lược và Phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội được đặt ra tại Chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 (Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII) 

là "Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 

gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm". 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST quốc gia đến năm 2025” với mục tiêu 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 tại Quyết định số 844/QĐ-TTg và Quyết định số 188/QĐ-

TTg nêu trên. 

Triển khai Đề án"Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025”, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các Kế hoạch thực hiện trong các giai đoạn: 

2017 - 2020; 2021 - 2025 và các kế hoạch hằng năm. Sau một thời gian triển khai 

thực hiện, công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) 

trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Bước đầu đã có sự chung 

tay và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; tạo được sự lan tỏa về 

KNĐMST trong các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tạo được sự kết nối một 

số yếu tố của hệ sinh thái KNĐMST, góp phần khuyến khích sự phát triển của 

những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp 

mang 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, phù hợp với xu hướng chung của vùng, của quốc gia. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST 

trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế như: Các yếu tố của hệ sinh thái KNĐMST 

chưa được kết nối một cách đồng bộ và hiệu quả; các dự án khởi nghiệp chủ yếu 

là các ý tưởng, mô hình khởi sự kinh doanh, chưa thực sự có tính đột phát và đổi 

mới sáng tạo; môi trường thuận lợi khuyến khích KNĐMST chưa được hình 

thành; truyền thông về KNĐMST chưa được sâu rộng; các cơ chế, chính sách về 

hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai một cách hiệu 

quả. 

Một số nguyên nhân chủ yếu là: một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự 

vào cuộc, chưa thực sự chủ động và quan tâm đúng mức đến công tác hỗ trợ hệ 

sinh thái KNĐMST; nguồn lực dành cho công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST 

chưa đáp ứng nhu cầu; nguồn nhân lực trong công tác hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng, chưa có nhiều kinh nghiệm; doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, chủ yếu khởi 

nghiệp theo phương thức lập nghiệp, khởi sự kinh doanh, chưa mạnh dạn ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ nên sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, tăng 
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trưởng chậm, khả năng tiếp thu và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào phát 

triển sản phẩm, sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; các doanh nghiệp mới thành 

lập chưa mạnh dạn, chưa quan tâm để tìm kiếm, thu hút được những nhà đầu tư 

hoặc quỹ đầu tư; chưa biết tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn đầu tư cho doanh 

nghiệp. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đưa công tác hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST trở thành nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội của tỉnh, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành "Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025" là cần thiết. Nghị 

quyết được ban hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp về tăng cường hỗ trợ hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. 

III - QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

- Ngày 01/12/2020, Sở KHCN đã có đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

tại Báo cáo số 232/BC-SKHCN gửi Sở Nội vụ.  

- Tại Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 và Quyết 

định số 382a /QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh, Sở KHCN được giao 

nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 (sau 

đây viết tắt là Dự thảo Nghị quyết). 

- Ngày 28/01/2021, Sở KHCN đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SKHCN 

ngày 28/01/2021 để thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Khoa học và Công 

nghệ năm 2021. Trong đó có nội dung xây dựng Dự thảo Nghị quyết này. 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo 

Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; đã gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị 

trên địa bàn tỉnh (tại Công văn số 343/SKHCN-QLCN ngày 07/5/2021) và tổng 

hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp (Nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tại Phụ lục 

kèm theo). 

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Tên gọi: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công 

tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 – 2025. 

2. Nội dung: Dự thảo Nghị quyết gồm những nội dung chính sau: 

2.1. Khái quát tình hình công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua. 

2.2. Quan điểm  
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- Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST có vai trò quan trọng trong việc góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi phải được thực hiện 

kiên trì, có mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. 

- Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh phải dựa trên việc thực 

hiện các giải pháp đồng bộ, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, nhằm phát 

huy sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, của Nhân dân gắn với khai thác 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội. 

- Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 

trước hết là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, quản 

lý của chính quyền và phối hợp, hướng dẫn của các ngành chức năng, tổ chức 

đoàn thể trong quá trình thực hiện. 

2.3. Mục tiêu 

2.3.1. Mục tiêu tổng quát 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để phát huy 

được tiềm năng sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án 

khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp; 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; tăng cường kết nối các yếu tố của hệ 

sinh thái KNĐMST; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và phát huy tinh 

thần KNĐMST đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2.3.2. Mục tiêu cụ thể  

- Thành lập, tổ chức hoạt động hiệu quả 01 Khu làm việc chung hỗ trợ 

KNĐMST của tỉnh, tham gia kết nối mạng lưới các Khu làm việc chung, Trung 

tâm hỗ trợ KNĐMST với các địa phương, vùng; Thành lập các trung tâm hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các trường cao đẳng; Duy trì 01 vườn ươm 

khởi nghiệp nhằm hỗ trợ thanh niên, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp; Thành lập câu 

lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tại 10 huyện, hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ đầu tư và 

khởi nghiệp tại thành phố Lạng Sơn. 

- Có ít nhất 20 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia nghiên cứu khoa học và 

trực tiếp ứng dụng kết quả nghiên cứu. Có trên 03 tổ chức được hỗ trợ, hướng dẫn 

áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, trở thành mô hình 

điểm để chia sẻ, nhân rộng. Có từ 03 - 05 cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi 

nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc 

khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Có trên 05 ý tưởng, 

dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí 

phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm, trở thành mô 

hình điểm để tiếp tục được nhân rộng. Có trên 300 mô hình thanh niên làm kinh 

tế giỏi.  



5 

- Số tổ chức được hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng 

công nghệ, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông 

minh, dịch vụ thông minh hàng năm tăng từ 10 - 15%.  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về KNĐMST, chuyển 

giao khoa học, kỹ thuật; kỹ năng tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh; bồi dưỡng 

kiến thức pháp luật kinh doanh; sở hữu trí tuệ; thương mại điện tử, thiết kế, phát 

triển sản phẩm; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuất 

kinh doanh ... cho trên 30.000 lượt người. 

- 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục từ cấp trung học cơ sở trở 

lên được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về 

khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. 

2.4. Nhiệm vụ, giải pháp gồm 05 nội dung chính: 

2.4.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành 

của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong 

công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST 

Các cấp uỷ đảng , chính quyền và hệ thống chính trị cần xác định công tác 

hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST là nhiệm vụ quan trọng, cần nghiêm túc lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác chỉ đạo, định 

hướng nhằm thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện 

thực tiễn để tạo lập môi trường thuận lợi hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa 

bàn tỉnh. 

Phát huy vai trò tham mưu của các ngành chức năng trong xây dựng và tổ 

chức thực hiện các chính sách về hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST. Trong đó tập trung 

vào thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, khai thác tài 

sản trí tuệ, mô hình kinh doanh mới vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp 

trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, tầm quan 

trọng của KNĐMST đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

2.4.2 Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng về KNĐMST 

Tăng cường phát triển các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực về 

KNĐMST, nâng cao năng lực của các huấn luyện viên khởi nghiệp tại một số cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Tăng cường hợp tác với chuyên gia, tổ chức trong 

nước và quốc tế trong đào tạo, huấn luyện; truyền thông; tư vấn chuyển giao công 

nghệ, đầu tư, phát triển thị trường; Chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp 

đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh,... 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ, hội viên hội nông dân, đoàn 

viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, học sinh, sinh viên, cá nhân, nhóm cá nhân 
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về kỹ năng xây dựng, triển khai các dự án khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng 

tạo, dự án mô hình kinh doanh mới.  

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh 

nghiệp; nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học 

và công nghệ; phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm 

của doanh nghiệp, kỹ năng khai thác và ứng dụng thương mại điện tử vào sản 

xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế; năng lực cạnh tranh cho các doanh 

nghiệp trong hội nhập quốc tế, năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 4.0.  

Đẩy mạnh 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 trong 

các cơ sở giáo dục; Cung cấp kiến thức cho học sinh, sinh viên về khởi nghiệp, 

sáng tạo; Phát triển các hình thức liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các 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. 

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác KNĐMST, quan tâm 

xây dựng đội ngũ chuyên gia, hình thành các tổ tư vấn pháp lý trợ giúp công tác 

phát triển hệ sinh thái KNĐMST.  Bồi dưỡng nghiệp vụ 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.  

2.4.3. Tăng cường công tác truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ 

trợ KNĐMST. Tổ chức các sự kiện KNĐMST 

Quan tâm 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. Đẩy mạnh các hoạt động 

truyền thông về KNĐMST nhằm thúc đẩy và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi 

nghiệp trong xã hội. 

Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử KNĐMST đảm bảo cung 

cấp kịp thời, đầy đủ 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, ... nhằm góp phần thúc đẩy, hỗ trợ tuyên truyền, khuyến khích 

tinh thần KNĐMST kết nối mạng lưới khởi nghiệp của cả nước, hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả các Cuộc thi KNĐMST; Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp dành cho 

đoàn viên thanh niên; Ngày hội khởi nghiệp cho học sinh sinh viên; Ngày Hội 

Phụ nữ khởi nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào KNĐMST, khuyến khích phát triển 

những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp 

mang tính đổi mới sáng tạo. 
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Lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng để dự thi Cuộc thi 

KNĐMST Quốc gia và vùng, tham dự sự kiện Ngày hội KNĐMST quốc gia và 

các sự kiện KNĐMST của vùng, liên vùng, ... nhằm tạo điều kiện kết nối các cá 

nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo với các nhà đầu tư tiềm năng, 

quỹ hỗ trợ, nhà tư vấn... 

2.4.4. Tăng cường phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo lập, kết nối mạng lưới khởi nghiệp. 

Tổ chức hoạt động có hiệu quả Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh 

Lạng Sơn nhằm 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; cung cấp 

các hoạt động hỗ trợ tổ chức các sự kiện để kết nối đầu tư, khách hàng; 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, ...  

Chú trọng 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.  

Đẩy mạnh việc cung cấp không gian số, cơ sở dữ liệu có liên quan đến 

KNĐMST; Khai thác kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên 

quan đến khởi nghiệp sáng tạo; Khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ 

tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực của tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp KNĐMST. 

Chú trọng xây dựng, phát triển mạng lưới tổ chức, cá nhân KNĐMST, 

chuyên gia, tổ chức tư vấn, huấn luyện, cung cấp các dịch vụ cho KNĐMST. Đẩy 

mạnh kết nối mạng lưới khởi nghiệp, nhà đầu tư, thu hút nguồn lực hỗ trợ cho 

KNĐMST. Hợp tác phát triển, liên kết với các Khu làm việc chung, Trung tâm hỗ 

trợ KNĐMST tại các địa phương, vùng và quốc gia nhằm tận dụng kinh nghiệm 

và thế mạnh của các bên. Tích cực tham gia các sự kiện 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 các tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tham gia 

mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi 

nghiệp trong nước, khu vực và thế giới. 

Tăng cường tổ chức các chương trình xúc tiến thương maị, hỗ trơ ̣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 công nghệ 

tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 

Tăng cường liên kết và phát huy hiệu quả nguồn lực của các khu vực doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. 

Tăng cường gắn kết, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, khu 

công nghiệp trên cả nước. Xây dựng mô hình kết nối các trường học, cơ sở giáo 

dục, dạy nghề với các doanh nghiệp nhằm tạo cơ chế hỗ trợ các ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân. Xây dựng các mô hình liên kết 
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cụ thể gắn với các lĩnh vực nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực, tránh chồng 

chéo, lãng phí các nguồn lực sẵn có.  

2.4.5. Kịp thời rà soát, cụ thể hóa, xây dựng và triển khai thực hiện chính 

sách đặc thù, chương trình, kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

Kịp thời rà soát, cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và triển khai có hiệu quả cơ 

chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

tỉnh.  

Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách đặc thù, chương trình, kế hoạch 

hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực: hỗ trợ 

phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng; hệ thống truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm; đổi mới công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ... trong sản 

xuất, kinh doanh. 

Tăng cường nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn 

bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành để thúc đẩy môi trường KNĐMST về: 

Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; Cơ chế, 

chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo 

cho KNĐMST của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; 

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 từ khoản đầu tư vào doanh nghiệp KNĐMST. 

Tài liệu gửi kèm: Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Dự 

thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Một số tài liệu có liên quan. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục 

NỘI DUNG GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN 

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SKHCN ngày       /5/2021) 

 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết của ban 

thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và Dự thảo Tờ trình của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Đồng thời đã gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm: 

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và 

Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động –Thương binh và Xã hội, Đoàn 

TNCSHCM tỉnh Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Các huyện ủy, thành ủy, 

UBND các huyện, thành phố, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Đến nay, đã có 25 cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý, bổ sung. Trong đó: 

- 16 cơ quan, đơn vị nhất trí gồm: UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Quan, 

Chi Lăng, Hữu Lũng, Bình Gia, thành phố Lạng Sơn, Lộc Bình; Sở Tài chính; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Huyện ủy: Bình Gia, Tràng Định, Chi Lăng, cao Lộc, Lộc 

Bình, Tỉnh Đoàn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

- 09 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý: Sở Nội Vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Hội phụ nữ tỉnh; Sở Công Thương; Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện 

ủy Văn Lãng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tư pháp, Sở kế hoạch 

và Đầu tư. 

Trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết. Nội dung giải trình, tiếp thu ý 

kiến, cụ thể như sau: 

STT Nội dung góp ý Giải trình, tiếp thu ý kiến 

1 Sở Công Thương (Công văn số 646/SCT-KHTH ngày 14/5/2021) 

 Phần I: Tại khổ đầu trong đánh giá kết 

quả đạt được nên xem xét bổ sung số 

liệu, kết quả cụ thể thời gian qua đã 

đạt được, trong đó nhấn mạnh giai 

đoạn 2016 -2021 để từ đó làm căn cứ 

cho việc đề ra Mục tiêu cụ thể ở mục 

2, phần II. 

- Bảo lưu ý kiến. 

- Lí do: Đã có Báo cáo về tình 

hình công tác hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST gửi kèm theo để cung 

cấp thêm thông tin  

 - Mục 2, Phần II: Tại gạch đầu dòng 

thứ nhất và thứ hai, cơ quan chủ trì 

xem xét biên tập lại nội dung để 

Tiếp thu, chỉnh sửa. 
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không trùng lặp và rõ nội dung từng 

ý trong từng nội dung (trong từng 

gạch đầu dòng); 

- Đề nghị đơn vị soạn thảo xem xét, 

chỉnh sửa, rà soát lại lỗi: Có hai mục 

III (III-Mục tiêu và III-Nhiệm vụ và 

giải pháp 

2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Công văn số LDTBXH-GDNN 

ngày 12/5/2021) 

 2.1. Đối với Dự thảo Tờ trình 

của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại 

Phần III, Mục 2. Nội dung, đề nghị 

sắp xếp lại các tiết theo thứ tự văn 

bản. 

Tiếp thu, chỉnh sửa. 

 2.2. Ðối với Dự thảo Tờ trình 

của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Tại 

phần III, Mục 3.Tăng cường công tác 

truyền thông về hoạt động khởi 

nghiệp, hỗ trợ KNĐMST. Tổ chức 

các sự kiện KNĐMST, đề nghị bổ 

sung nội dung: “Đẩy mạnh các hoạt 

động truyền thông về khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và khơi 

dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp 

trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, làm 

tiền đề cho thanh niên mạnh dạn khởi 

nghiệp; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo hàng năm và các 

hoạt động tuyền truyền ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh”. 

Tiếp thu, bổ sung. 

3 Sở Nội vụ (Công văn số 539/SNV-TCBC&CCHC ngày 17/5/2021) 

 Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh đã tổ 

chức cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để xem xét, quyết 

định các nội dung thuộc thẩm quyền, 

trong đó có nội dung xem xét Báo cáo 

số 79/BC-SNV ngày 26/3/2021 của 

Sở Nội vụ về việc thành lập Khu làm 

việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết 

- Bảo lưu ý kiến. 

-  Lí do: UBND tỉnh nhất trí chủ 

trương bố trí địa điểm Khu làm 

việc chung để Sở Khoa học và 

Công nghệ tổ chức các hoạt 

động, nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST (tại Thông báo 

số 189/TB-UBND ngày 13/4/ 

2021 của UBND tỉnh). Hiện nay, 
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luận trước mắt chưa cần thiết phải 

thành lập Khu làm việc chung hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Lạng Sơn theo như đề nghị của Sở 

Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, 

tai mục tiêu cụ thể của dự thảo Tờ 

trình của Ban Cán sự đảng UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy vẫn có nội dung 

“Thành lập, tổ chức hoạt động có hiệu 

quả 01 Khu làm việc chung hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 

tỉnh”. Do đó, đề nghị Sở Khoa học và 

Công nghệ xem xét, điều chỉnh nội 

dungnày cho phù hợp 

Sở KHCN đang phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan 

xây dựng dự toán chi tiết, trình 

UBND tỉnh xem xét quyết định. 

4 UBND huyện Văn Lãng (Công văn số 1456/UBND-KT&HT ngày 

11/5/2021) 

 Đối với dự thảo Tờ trình của ban cán 

sự đảng UBND tỉnh: Tại mục 2.3.4 

tăng cường công tác đào tạo, tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về 

KNĐMST. Đề nghị xem xét bổ sung: 

Tăng cường gắn kết, hợp tác giữa các 

trường đại học, viện nghiên cứu với 

khu vực công nghiệp và doanh nghiệp 

trên địa bàn. 

Tiếp thu, bổ sung phù hợp. 

5 Hội phụ nữ tỉnh (Công văn số 1347-CV/BTV ngày 17/5/2021) 

 Tại phần III nội dung dự thảo nên để 

các tiêu để 1. Tên gọi, 2. Nội dung, 3. 

Mục tiêu, và đề nghị bổ sung thêm 

mục 4 đối tượng áp dụng 

Bảo lưu ý kiến. Lí do: Không 

cần thiết vì đối tượng là các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

6 Huyện ủy Văn Lãng (Công văn số 259-CV/HU, ngày 13/5/2021) 

 1. Đối với tiêu đề dự thảo Tờ trình và 

Dự thảo Nghị quyết bổ sung thêm từ 

“phát triển”, cụ thể: Tờ trình dự thảo 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường công tác phát triển 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

- Bảo lưu ý kiến.  

- Lí do: Để đảm bảo đồng bộ 

với các văn bản của Thủ tướng 

chính phủ. 
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cường hỗ trợ phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-

2025; 

 2. Đối với các nhóm nhiệm vụ, góp ý 

bổ sung thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp sau: 

- Tăng cường liên kết và phát huy 

hiệu quả nguồn lực của các khu vực 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc 

biệt là doanh nghiệp tư nhân. 

- Xây dựng mô hình kết nối các khu 

vực trường học, cơ sở giáo dục, dạy 

nghề với các doanh nghiệp nhằm tạo 

cơ chế hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp 

sáng tạo trong thanh thiếu niên. 

- Xây dựng các mô hình liên kết cụ 

thể gắn với các lĩnh vực nhằm phát 

huy hiệu quả các nguồn lực, tránh 

chồng chéo, lãng phí các nguồn lực 

sẵn có. 

Tiếp thu, bổ sung. 

 - Xây dựng mô hình vườn ươm công 

lập cần thiết liên quan đến An ninh 

quốc phòng, công nghệ, bảo vệ mội 

trường... 

- Bảo lưu ý kiến.  

- Lí do: Nội dung này chưa thực 

sự phù hợp trong thời điểm hiện 

tại. Có thể phù hợp trong giai 

đoạn sau. 

 3. Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp 

tăng cường công tác đào tạo, tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về 

KNĐMST” bổ sung thêm: “nâng cao 

năng lực của đội ngũ cán bộ làm công 

tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên 

gia, hình thành các tổ tư vấn pháp lý 

trợ giúp công tác phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Tiếp thu, bổ sung. 

7 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Công văn số 851/SNN-

TSKTTH ngày 18/5/2021) 
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 1. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên 

cứu xem xét viết gọn lại, lựa chọn các 

nội dung phù hợp theo Bố cục đề 

xuất. 

- Quá trình xây dựng dự thảo nghị 

quyết ban cán sự đảng. 

- Bố cục, nội dung chính của dự thảo 

nghị quyết. 

- Nội dung xin ý kiến(nếu có). 

Tiếp thu, chỉnh sửa theo quy 

định trình tự, hồ sơ, thủ tục đối 

với nội dung trình hội nghị Tỉnh 

ủy, hội nghị Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và ban hành văn bản sau 

hội nghị, ban hành kèm theo 

Quyết định số 225-QĐ/TU ngày 

03/3/2016 của Tỉnh ủy  

 2. Dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 

-2025 

-Về thể thức văn bản: Đề nghị cơ 

quan sọan hảo nghiên cứu, trình bày 

theo quy định tại Hướng dẫn số 36-

HD/VPTW ngày 03 tháng 4 năm 

2018 của Văn phòng Trung ương 

Đảng về Hướng dẫn thể thức và kỹ 

thuật trình bày văn bản của Đảng. 

-Về nội dung của Nghị quyết: Đề 

nghị xem lại phần đánh giá tình hình. 

Tiếp thu. 

8 Sở Tư pháp (Công văn số 1944/STP-XD&KTVBQPP,ngày 18/5/2021) 

 1. Dự thảo Nghị quyết 

1.1. Mục I. Khái quát tình hình 

- Khổ 1 “Trong thời gian qua, hoạt 

động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa 

bàn tỉnh đang được diễn ra theo chiều 

hướng tích cực…”. Xem xét diễn đạt 

lại cho hợp lý hơn. 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

 - Khổ 2 “… các dự án KNĐMST chủ 

yếu là các ý tưởng, mô hình khởi sự 

kinh doanh, chưa thực sự có tính đột 

phát và đổi mới sáng tạo…”, sửa lại 

lỗi đánh máy và xem xét việc đánh 

giá vì đánh giá các dự án khởi nghiệp 

Tiếp thu, chỉnh sửa 
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đổi mới sáng tạo chưa thực sự có tính 

đổi mới sáng tạo là chưa hợp lý. 

 1.2. Mục II. Quan điểm 

Khoản 1: “Hỗ trợ hệ sinh thái 

KNĐMST là yêu cầu khách quan...” 

đề nghị xem xét việc đưa ra quan 

điểm này đã chính xác chưa. 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

 1.3. Mục III. Nhiệm vụ và giải pháp 

- Khoản 4. “Tăng cường phát triển cơ 

sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt 

động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Tạo lập, kết nối mạng lưới khởi 

nghiệp”, đề nghị biên tập lại cho hợp 

lý hơn. 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

 - Khoản 5, khổ thứ 3: Dự thảo quy 

định “Tăng cường nghiên cứu, triển 

khai, cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung các 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh để thúc đẩy môi trường 

KNĐMST…”, đề nghị sửa thành 

“Tăng cường nghiên cứu, đề xuất ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn 

bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban 

hành để thúc đẩy môi trường 

KNĐMST…” theo quy định tại 

Khoản 11 mục III Điều 1 Quyết định 

số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

1.4. Về bố cục 

Dự thảo có 02 mục III, đề nghị cơ 

quan soạn thảo sửa lại số thứ tự cho 

chính xác. 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

 2. Dự thảo Tờ trình 

2.1. Khoản 2.4, Mục 2, Phần III, dự 

thảo quy định “Nhiệm vụ giải pháp 

gồm 05 nội dung chính”, tuy nhiên 

Dự thảo lại đưa ra 06 nội dung, trong 

đó nội dung 2.4.2 “Các cấp ủy đảng, 

chính quyền cần phải xác định việc 

phát triển TSTT là nhiệm vụ chính trị 

Tiếp thu, chỉnh sửa 
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có ý nghĩa quan trọng. Cần tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khuyến 

khích phát triển các hoạt động nghiên 

cứu khoa học để tạo ra TSTT, gắn với 

việc xác lập, khai thác và thực thi 

quyền SHTT. Tăng cường huy động 

các nguồn lực đầu tư cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học để nghiên cứu 

tạo ra TSTT, bảo hộ và phát triển 

TSTT” đưa ra tại Tờ trình nhưng lại 

không có trong Dự thảo Nghị quyết, 

đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát. 

 

 2.2. Điểm 2.4.3, Khoản 2.4, mục 2, 

Phần III, khổ cuối dự thảo quy định 

nội dung “2.2.4. Nâng cao hiệu quả 

quản lý khai thác và phát triển 

TSTT... Tăng cường các hoạt động 

hợp tác quốc tế về SHTT nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý, phát huy giá trị 

TSTT trên địa bàn tỉnh” không liên 

quan đến nội dung Dự thảo, đề nghị 

cơ quan soạn thảo xem xét. 

2.3. Rà soát sửa lỗi đánh máy (Khoản 

1 phần I (trang 1): Quyết định số 

188/QĐ-TTg ngày 09/02/20021), lỗi 

đánh số thứ tự (điểm 2.2.5, Khoản 

2.4, mục 2, Phần III (trang 7), lỗi dấu 

cách tại toàn bộ Dự thảo. 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

 3. Về báo cáo 

Trong hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết 

có Báo số 542/BC-UBND ngày 

27/11/2020 của UBND tỉnh 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. Đây là Báo 

cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Cơ quan soạn thảo xem xét, cập nhật 

số liệu và xây dựng Báo cáo mới kèm 

hồ sơ trình dự thảo Nghị quyết. 

Tiếp thu, chỉnh sửa. 
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9 Sở Kế hoạch đầu tư (Công văn số 812/SKHĐT-ĐKKD, ngày 

17/5/2021) 

 1. Về quy trình xây dựng Nghị quyết: 

Để có cơ sở xây dựng Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2021 – 2025. Sở Khoa học và 

Công nghệ phải xây dựng Báo cáo 

của Ban cán sự UBND tỉnh về đánh 

giá kết quả thực hiện hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 

– 2020. 

- Bảo lưu ý kiến. 

- Lí do: Đã có Báo cáo số 

542/BC-UBND ngày 

27/11/2021 của UBND tỉnh về 

tình hình công tác hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong giai đoạn vừa 

qua, được gửi kèm theo để cung 

cấp thêm thông tin. 

 2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết: 

- Phần mục tiêu cụ thể: cần bổ sung 

các chỉ tiêu đến năm 2025: hỗ trợ 

được bao nhiêu dự án khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; hỗ trợ được bao nhiêu 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo…. 

 

- Bảo lưu ý kiến. 

- Lí do: Chỉ tiêu này đã được cụ 

thể hóa trong Phần Mục tiêu cụ 

thể (Có từ 03 - 05 cá nhân, nhóm 

cá nhân có dự án khởi nghiệp, 

doanh nghiệp khởi nghiệp có 

khả năng tăng trưởng nhanh 

dựa trên việc khai thác tài sản 

trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 

doanh mới. Có trên 05 ý tưởng, 

dự án khởi nghiệp của học sinh, 

sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ 

nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết 

nối với các doanh nghiệp, quỹ 

đầu tư mạo hiểm, trở thành mô 

hình điểm để tiếp tục được nhân 

rộng)  

 - Phần Nhiệm vụ, giải pháp: cần bổ 

sung một số giải pháp cho phù hợp, 

cụ thể như sau: 

+ Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo. 

+ Đổi mới phương thức, nâng cao 

chất lượng hiệu quả hoạt động hỗ trợ 

- Bảo lưu ý kiến. 

- Lí do: Nội dung này đã được 

cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, 

giải pháp trong Dự thảo Nghị 

quyết như: (1) Tăng cường công 

tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng về KNĐMST; 

(2) Tăng cường công tác truyền 

thông về hoạt động khởi nghiệp, 
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hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo. 

hỗ trợ KNĐMST; tổ chức các sự 

kiện KNĐMST; (3) Tăng cường 

phát triển cơ sở vật chất, kỹ 

thuật phục vụ hoạt động khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo 

lập, kết nối mạng lưới khởi 

nghiệp; (4) Kịp thời rà soát, cụ 

thể hóa, xây dựng và triển khai 

thực hiện chính sách đặc thù, 

chương trình, kế hoạch hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 
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