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với thanh niên năm 2021. 

        Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 
  

                                      

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1236/SNV-

XDCQ&CTTN ngày 30/9/2021 của Sở Nội vụ về việc phối hợp tham mưu nội 

dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đối thoaị giữa Chủ tịch UBND 

tỉnh với thanh niên năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về nội dung: 

“Các giải pháp hỗ trợ để đưa các sáng kiến, mô hình khởi nghiệp của học sinh vào 

thực tế như hỗ trợ vốn, kĩ thuật… để những ý tưởng sáng taọ của hoc̣ sinh, sinh 

viên trên điạ bàn tỉnh có cơ hôị hiêṇ thưc̣ hóa phuc̣ vu ̣cho phát triển kinh tế - xã 

hôị của tỉnh” như sau: 

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 

đến năm 2025”. 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. Bước đầu tạo được sự lan tỏa về KNĐMST trong các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh; tạo được sự kết nối các 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.  

HĐND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động KNĐMST trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020, Quy định nội 

dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu 

niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND về 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-

2025. UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch về việc hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; 

Kế hoạch thực hiện Đề án “ Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp” đã tạo môi 

trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các ý tường, 

mô hình khởi nghiệp.  

Các, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái 

khởi nghiệp như: Tổ chức tọa đàm, tập huấn đào tạo bồi dưỡng kiến thức và cuộc 

thi khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tổ chức tập huấn về khởi nghiệp với chủ đề 

"Khởi sự kinh doanh". Tổ chức các hoaṭ đôṇg thúc đẩy học sinh, sinh viên hình 

thành các ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ kết nối chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, kết 

nối các doanh nghiêp̣ hỗ trơ ̣và chia sẻ kinh nghiệm cho các hoạt động khởi nghiệp, 

đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên; hỗ trơ,̣ hướng dâñ và khuyến khích sinh 

viên có ý tưởng đổi mới sáng tạo và ý tưởng khởi nghiêp̣ tham gia các cuôc̣ thi. 



Qua các hoạt động/cuộc thi đã có nhiều ý tưởng, mô hình của học sinh, sinh viên 

được đánh giá cao.  

Để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo sau khi được công nhận (trong 

đó có các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV) được hoàn thiện và ứng dụng vào 

thực tiễn; Môt số giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong thời gian tới 

như sau: 

- Tăng cường tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực về 

KNĐMST, phát triển đội ngũ tư vấn khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh; Tăng cường hợp tác với chuyên gia, tổ chức 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 cho 

một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh,... 

- 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;  

- 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; khuyến khích phát triển những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh 

doanh khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo. 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 ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng, 

quỹ hỗ trợ, nhà tư vấn... 

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

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; hỗ trợ tổ chức các sự kiện để 

kết nối đầu tư, khách hàng; tổ chức đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, ... 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,... Cung cấp không gian số, 

cơ sở dữ liệu có liên quan đến KNĐMST; Khai thác cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ;  

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

KNĐMST.  

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

                                           KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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