
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo 

tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 

 lần thứ 16 năm 2020-2021” 

 

Thực hiện Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Lạng Sơn (Ban tổ chức); 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BTC ngày 03/3/2021 của Ban Tổ chức 

Hội thi về việc tổ chức Triển khaiHội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ 6 (năm 2021); Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo tham gia dự 

thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 năm 2020-2021”, 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 

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc của các tác giả, nhóm tác giả đã có mô 

hình, giải pháp sáng tạo đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 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) 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 30 đại biểu, gồm: Các tác giả, các thành viên tư vấn có 

chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến các sản phẩm, giải pháp sáng tạo  và 

các thành viên khác có liên quan. 
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III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến ngày 05 tháng 8 năm 2021. 

2. Địa điểm: Hội trường Hội thảo tầng 2, Trung tâm Hội nghị The Pride, 

69 Tra ̂̀n Phú, Phươ̂̀ng Hoầng Văn Thu,̣ TP Laṇg Sơn. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

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

- Tổng kinh phí dự kiến là: 36.660.000 (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu 

sáu trăm sáu 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 Kế 

hoạch theo chức năng, nhiệm vụ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Tư vấn nâng cao chất lượng các 

giải pháp sáng tạo tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 

16 năm 2020-2021”. 

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. Các thành phần tham dự thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch 

Covid theo quy đinh./. 

 

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 “Tư vấn nâng cao chất lượng các giải pháp sáng tạo 

tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc  

lần thứ 16 năm 2020-2021” 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-BTC ngày  /7/2021  

của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 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 01 12.000.000 12.000.000 

2 Chủ trì Hội thảo Người/Buổi 02 1.200.000 2.400.000 

3 Thư ký Hội thảo Người/Buổi 02 400.000 800.000 

4 
Báo cáo viên trình bày tại 

hội thảo 

Báo cáo 
06 1.600.000 9.600.000 

5 

Phô tô tài liệu, túi 

khuy...... 

và tài liệu cho tổ tư vấn 

Bộ 06 60.000 360.000 

6 Tài liệu phát tại Hội thảo Bộ 30 20.000 600.000 

7 
Thành viên tham gia hội 

thảo 
Người/buổi 60 150.000 9.000.000 

8 
Nước uống, ăn nhẹ giữa 

giờ 

Người/ 

ngày 
30 40.000 1.200.000 

9 

Thuê nhân công vận 

chuyển mô hình từ Sở 

KHCN sang nơi tổ chức 

Hội thảo và ngược lại 

Lượt 2 200.000 400.000 

10 
Thuê taxi tải vận chuyển 

mô hình 
Lượt  2 150.000 300.000 

 Tổng cộng:       36.660.000 

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