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Kết quả thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2022 của UBND 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 6 

tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 09/01/2022 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

6 tháng cuối năm như sau: 

I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 

1. Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án Hỗ trợ hệ sinh  

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) quốc gia đến năm 2025 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 (Đề 

án 844), 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 tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -

2025 phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; từ đó tạo lập môi trường thuận lợi 

để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có  

khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 

hình kinh doanh mới.  

Tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực phát triển dự án KNĐMST cho một 

số tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn” cho 50 học 

viên là các tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn và 

một số cá nhân có liên quan; Tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh 

thái KNĐMST năm 2022 tại các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Chi 

Lăng, Hữu Lũng cho gần 500 học viên là là đội ngũ cán bộ phụ trách, tham mưu 

về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST của các ngành, đoàn thể; các tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến công tác khởi nghiệp trên địa bàn các huyện. 

2. Duy trì, nâng cấp và vận hành Trang thông tin điện tử KNĐMST: Trang 

thông tin điện tử KNĐMST tỉnh Lạng Sơn có địa chỉ: 

http://startup.langson.gov.vn đã được xây dựng và được đưa vào vận hành thử 

nghiệm từ năm 2019 nhằm cung cấp các thông tin về tin tức hoạt động mô hình 
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KNĐMST; hỏi - đáp, sở hữu trí tuệ; tra cứu thư viện sáng chế (từ cơ sở dữ liệu 

về Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Nhãn hiệu của Việt Nam (NOIP), của Cơ quan 

Sáng chế Châu Âu (EPO), của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ 

(USPTO), của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), của Cơ quan Sáng chế 

Nhật bản (JPO); Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống tra cứu sáng chế); danh 

mục các tổ chức, doanh nghiệp KHCN của tỉnh Lạng Sơn; tra cứu văn bản ban 

hành về KNĐMST của tỉnh Lạng Sơn; tài liệu hỗ trợ khởi nghiệp; liên kết 

websites với một số cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thực hiện đăng tải 23 tin, bài có nội dung về triển khai công tác hỗ trợ 

KNĐMST trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong cả nước;17 bản tin 

KNĐMST; Cập nhật  văn bản về triển khai, phát động Cuộc thi KNĐMST năm 

2022. Các tin bài, bản tin, văn bản được cập nhật kịp thời, cung cấp đầy đủ các 

nội dung về hoạt động KNĐMST, từ đó duy trì hoạt động của trang thông tin 

điện tử KNĐMST của tỉnh đồng thời góp phần thúc đẩy, hỗ trợ tuyên truyền, 

vận động tinh thần khởi nghiệp, kết nối các mạng lưới KNĐMST của cả nước, 

hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh. 

Khai trương và đưa vào hoạt động Khu làm việc chung hỗ trợ Khởi nghiệp 

ĐMST; Tổ chức Hội thảo Khoa học “ Phát huy vai trò Khu làm việc chung hỗ 

trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn” nhằm thảo luận một số giải pháp nhằm phát huy 

vai trò của Khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST tỉnh Lạng Sơn trong công tác 

hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn. Tập trung vào các nội dung: Kinh 

nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động hợp tác, kết nối mạng lưới các trung 

tâm, khu làm việc chung hỗ trợ KNĐMST; Một số mô hình khu làm việc chung 

trên thế giới và trong nước; Vai trò của Hội đồng cố vấn khởi nghiệp trong việc 

phát huy vai trò của Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

Vai trò của nhà khoa học trong Khu làm việc chung trong việc tư vấn, hỗ trợ 

nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện sản phẩm, phát triển công nghệ từ kết 

quả nghiên cứu khoa học, đăng ký bảo hộ sáng chế và định hướng thương mại 

hoá sáng chế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Kết nối mạng lưới khởi nghiệp, chuyên gia; tham mưu tổ chức thực hiện lễ 

ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan được giao chủ trì triển khai công tác 

hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn là Sở Khoa học và Công nghệ với 

Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (VSMA); Trung tâm hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (NSSC); Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Câu 

lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh. 

3. Lựa chọn, giới thiệu các tổ chức, cá nhân có dự án KNĐMST tiềm năng 

tham dự sự kiện Ngày hội KNĐMST quốc gia (TECHFEST VIETNAM) và các 

sự kiện KNĐMST của vùng, liên vùng,... Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ 

KNĐMST quốc gia triển khai hỗ trợ đưa một số sản phẩm của một số nhóm dự 
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án lên Không gian số của Techfest24711: tổng hợp nhu cầu đăng ký của các tổ 

chức, cá nhân để triển khai việc tập huấn đưa các sản phẩm lên không gian số 

của techfest 247.  

4. Các hoạt động khác 

Bên cạnh các hoạt động giao theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 

09/01/2022 của UBND, một số hoạt động khác trong 6 tháng đầu năm 2022 

cũng được triển khai tích cực góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia: Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao nghiệp vụ về đo lường năm 2022 cho 50 đại biểu thuộc cơ quan quản lý nhà 

nước, một số tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm 

nâng  cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp và xã hội 

về tầm quan trọng của hoạt động đo lường, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp;  

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 -2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND  

ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung: 

Thúc đẩy áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng 

cơ bản và đặc thù cho ngành, lĩnh vực đối với một số tổ chức trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm áp dụng đồng bộ các hệ thống quản lý 

chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp với điều kiện của tổ chức, 

doanh nghiệp; Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP/GAHP) và 

thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ 

doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thiết lập, tối ưu 

hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, 

hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở 

và công bố hợp chuẩn, hợp quy; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng 

cao giá trị cho sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của 

các sản phẩm cho doanh nghiệp thông qua việc triển khai các nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học và công nghệ (Nghiên cứu công nghệ bảo quản và liên kết tiêu thụ 

sản phẩm vịt quay Lạng Sơn; Nghiên cứu quy trình chế biến một số sản phẩm từ 

quả Sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

1. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 15/KH-UBND 

ngày 09/01/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
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yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2022 được tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở. Tạo đồng thuận trong ý 

thức, trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ, nâng cao năng lực canh tranh cấp Sở trong năm 2022. 

2. Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án 844, 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 tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình 

hình thực tiễn từ đó tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình 

hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh 

dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.  

3. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 

xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 -

2030 và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025. 

Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp./. 

 
  Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KH&QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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