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THÔNG BÁO 

Về hoạt động của Khu làm việc chung  

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực  hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND  ngày  23/12/2020 của UBND tỉnh 

về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021-2025.  

Nhằm phục vụ công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về hoạt động của Khu 

làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn như sau:  

1. Tên gọi:Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn (LICS1) 

2. Địa chỉ: Tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn - Số 638 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nhiệm vụ: 

- Cung cấp không gian làm việc chung, hội trường, phòng làm việc, phòng 

hội thảo, tiện ích văn phòng phục vụ các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án, sản 

phẩm, mô hình kinh doanh 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. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về KNĐMST, nâng cao năng lực hệ sinh thái KNĐMST; đào tạo huấn luyện 

viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp. 

- Hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp, nhà đầu tư; 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. 

Qua đó, góp phần hình thành mạng lưới cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp 

vùng và quốc gia.   

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tìm kiếm thông tin về công nghệ, SHTT, sáng 

chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chính sách, pháp luật phục vụ hoạt động hỗ 

trợ hệ sinh thái KNĐMST. 

-  Thông tin, tuyên truyền về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST; Triển khai các hoạt động 

tuyên truyền, quảng bá về xu hướng công nghệ toàn cầu; khai thác kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. 

4. Thời gian làm việc 

                                           
1 Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn.  

Tên tiếng Anh: Langson Innovation Co-working Space (LICS). 



Giờ mở cửa : 7h30 - 11h30 và 14h – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

5. Cách thức tham gia 

Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký hoạt động tại Khu làm việc chung theo hai 

cách: 

- Cách 1 đăng ký trực tiếp: Điền thông tin vào phiếu đăng ký và gửi đến 

Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. 

- Cách 2 đăng ký trực tuyến:  

+ Truy cập địa chỉ https://forms.gle/LAR2KP1cJq2vDb7P7 

+ Hoặc sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR trên phiếu đăng ký. 

6. Thông tin liên hệ: 

- Điện thoại: 02053.722.858 hoặc 02053.722.868. 

- Email: dmstlangson@gmail.com. 

- Fanpage: https://facebook.com/dmstlangson  

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân cần 

được hỗ trợ về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký làm thành viên 

và làm việc tại Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Lạng Sơn. Từ đó, góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

ngày càng phát triển./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh(b/c); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; Hội Doanh nhân trẻ; 

Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp;  

- Các Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn; 

Trường Cao đẳng Công nghệ Nông lâm 

Đông Bắc; Trường THPT trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở KH&CN; 

- Trang KNĐMST tỉnh; 

- Lưu: VT, BQLĐH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LAR2KP1cJq2vDb7P7
mailto:dmstlangson@gmail.com
https://facebook.com/dmstlangson


Phiếu đăng ký hoạt động tại  

Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST 

tỉnh Lạng Sơn 
 

 

1 – Họ và tên: ........................................................................................................  

2 – Nghề nghiệp:  ..................................................................................................  

3 – Địa chỉ: .............................................................................................................  

4 -  Số điện thoại:...............................................................................................  

5 – Email: ...........................................................................................................  

6 – Nội dung đăng ký hoạt động: .....................................................................  

 ............................................................................................................................  

Tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Khu 

làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn./. 

 Lạng Sơn, ngày…… tháng ….. năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

……………………… 

 

* Ghi chú: Có thể dùng điện thoại chụp mã QR để đăng ký 
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