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 Số:          /KH-SKHCN  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các mô hình, sản phẩm 

tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng 

toàn quốc lần thứ 17 năm 2021” 

 

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành 

cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn (Ban tổ chức); 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-BTC ngày 17/02/2021 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi 

đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13 năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các mô hình, 

sản phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi 

đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021”, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nhằm tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi 

cuộc thi Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc của 

các tác giả, nhóm tác giả đã có mô hình, sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi Sáng 

tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu: Hội thảo được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung chương trình 

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu thiệu đại biểu; 

b) Đồng chí chủ trì Hội thảo trình bày những nội dung cơ bản của Hội thảo, 

định hướng nội dung góp ý; 

c) Các đại biểu tham dự Hội thảo thảo luận về các nội dung; 

d) Đồng chí chủ trì Hội thảo kết luận; 

đ) Kết thúc Hội thảo. 

2. Thành phần  

Dự kiến mời 50 đại biểu, gồm: Các tác giả, giáo viên hướng dẫn, các 

thành viên tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến các sản phẩm, 

mô hình và các thành viên khác có liên quan. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 16 tháng 7 năm 2021. 
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2. Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Phố Cửa Nam, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.  

- Tổng kinh phí dự kiến là: 26.650.000 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu 

sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Dự toán được đính kèm trong phần 

Phụ lục. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành chủ trì, phối 

hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức, triển khai thực 

hiện kế hoạch, trong đó bao gồm các nội dung sau: Xây dựng chương trình; 

Dự trù kinh phí tổ chức; Chủ động mời, gửi tài liệu tổ tư vấn tham gia phản 

biện; Chuẩn bị Hội trường; Chuẩn bị các tài liệu khác liên quan đến Hội thảo; 

Gửi giấy mời, bố trí người đón, tiếp đại biểu tham dự; Chuẩn bị các điều kiện 

khác liên quan đến Hội thảo. 

2. Văn phòng Sở: phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và quản lý 

chuyên ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong tại 

Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. 

Ghi chú: Tùy theo tình hình thực tế diễn biến của dịch Covid, thời gian, 

hình thức tổ chức hội thảo và số lượng người có thể thay đổi một cách linh 

hoạt. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý, tư vấn nâng 

cao chất lượng các mô hình, sản phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo dành 

cho Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021”./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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                            PHỤ LỤC DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý, tư vấn nâng cao chất lượng các mô 

hình, sản phẩm tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh, thiếu 

niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-BTC ngày  /6/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn) 

ĐVT: Đồng 

Stt Nội dung ĐV tính 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 
 Hội trường, Khánh tiết, máy 

chiếu; tăng âm, loa đài,... 
Ngày 1 6.000.000 6.000.000 

2 Chủ trì Hội thảo 
Người/B

uổi 
02 1.200.000 2.400.000 

3 Thư ký Hội thảo 
Người/B

uổi 
02 400.000 800.000 

4 
Báo cáo viên trình bày tại hội 

thảo 

Báo cáo 
05 1.600.000 8.000.000 

5 
Phô tô tài liệu, túi khuy...... 

và tài liệu cho tổ tư vấn 
Bộ 05 50.000 250.000 

6 Tài liệu phát tại Hội thảo Bộ 50 15.000 750.000 

6 Thành viên tham gia hội thảo Người 43 150.000 6.450.000 

7 Nước uống, ăn nhẹ giữa giờ 
Người/ 

ngày 
50 40.000 2.000.000 

 Tổng cộng:       26.650.000 

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./. 
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