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     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:       /KH-SKHCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

     

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thảo Khoa học “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – 

Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội” 

  

Thực hiện Công văn số 1838/VP-KGVX ngày 28/4/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022. Căn 

cứ Công văn số 799/BKHCN-VP ngày 14/4/2022 của Bộ KH&CN về việc 

hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa 

học, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tổ chức Hội thảo Khoa học: “Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội”. 

2. Yêu cầu: Tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm. 

 II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 

Dự kiến tổng số gồm 60 đại biểu, gồm: 

 1. Đại biểu mời: 30 người. 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy; UBMT tổ quốc tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Sở Thông tin Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội; Sở Công Thương; Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh; Đoàn TNCSHCM tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Hiệp 

Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Câu Lạc bộ đầu tư khởi 

nghiệp; …. 

- Lãnh đạo UBND các huyện/thành phố. 

- Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và 

Công nghệ”. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh. 

2. Đại biểu Sở KH&CN: 30 người. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

2. Phát biểu khai mạc. 
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3. Trình chiếu phóng sự 

4. Tham luận. 

5. Thảo luận, phát biểu ý kiến. 

6. Công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN”. 

7. Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN”. 

8. Bế mạc Hội thảo. 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 buổi, ngày 16 tháng 5 năm 2022. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn, Tầng 4 Sở Khoa học và Công nghệ. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2022 

- Kinh phí dự toán: 47.400.000đ  (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu bốn 

trăm nghìn đồng chẵn). Dự toán kèm theo tại Phụ lục. 

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở:  

- Xây dựng kịch bản tổng thể chương trình Hội thảo, Kịch bản dẫn 

chương trình. 

- Tổng hợp các bài tham luận; chuẩn bị, in tài liệu phục vụ Hội thảo. 

- Chuẩn bị, phát hành, gửi giấy mời đại biểu tham gia Hội thảo.  

- Chuẩn bị Hội trường, nước uống, trang trí khánh tiết, ….. 

2. Phòng Quản lý Khoa học: 

- Xây dựng bài phát biểu của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Đề xuất các nội dung tham luận và đặt hàng với các tổ chức, cá nhân. 

Dự kiến khoảng 06-08 bài tham luận trong các lĩnh vực. 

- Chuẩn bị 01 nội dung tham luận. 

3. Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo 

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng phóng sự 

theo chủ đề Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Đẩy nhanh quá trình 

phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội (Thời lượng, dự kiến 15 phút). 

- Chuẩn bị 01 nội dung tham luận. 

4. Trung tâm Ứng dụng Phát triển KHCN & ĐLCLSP, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 nội dung tham 

luận. 
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5. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Phối hợp với Văn phòng Sở triển 

khai thực hiện kế hoạch này; Phối hợp trong công tác đón tiếp đại biểu. 

* Nội dung: Các bài phát biểu tham luận tập hợp gửi về Văn phòng Sở 

trước ngày 13/5/2022. (Để in tài liệu). 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo, đề nghị các bộ phận được giao 

chủ trì, chủ động phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo quy 

định./. 
 

  Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

                    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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PHỤ LỤC 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SKHCN ngày     tháng  5  năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn) 

 

Stt Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Chủ trì Hội thảo Buổi 1 1.200.000 1.200.000  

2 Thư ký hội thảo Buổi 1 400.000 400.000  

3 Đại biểu Người 60 150.000 9.000.000  

4 Báo cáo viên trình bày tại hội thảo Báo cáo 10 1.600.000 16.000.000  

5 Video, phóng sự  Phóng sự 1 15.000.000 15.000.000  

5 Tài liệu hội thảo Bộ 60 35.000 2.100.000  

6 Tiền nước uống  Người 60 20.000 1.200.000  

7 Hoa tươi để bàn Đĩa 8 300.000 2.400.000  

Tổng cộng    47.400.000  
 

(Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
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