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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, 

 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

26/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Bộ 

chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị gặp mặt với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2022, 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để 

trao đổi, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị, ... của doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh, liên quan đến phạm vi quản lý 

của ngành. Từ đó có các giải pháp thực hiện trong phạm vi thẩm quyền, nhằm 

kịp thời tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã 

hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. 

Khắc phục các hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh (DDCI) năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, khắc phục kịp thời 

những hạn chế của cơ quan trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp về khoa 

học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc thẩm quyền. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Dự kiến từ 20-25/10/2022 

- Địa điểm: Hội trường tầng IV, Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Thành phần 

Tổng số khách mời dự kiến khoảng 80 đại biểu, trong đó: Khối cơ quan, 

sở, ban ngành 10 đại biểu; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã 70 đại biểu.  
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- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 

- Thư ký Hội nghị: Phòng KH&QLCN, Văn phòng. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công 

thương, Nông nghiệp &PTNT, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

- Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài truyền hình tỉnh Lạng Sơn dự và đưa tin. 

3. Chương trình Hội nghị 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Lãnh Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị; 

- Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp, HTX..... 

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trao đổi, đề xuất kiến nghị. 

- Phát biểu của lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và Liên minh HTX. 

- Phát biểu của lãnh đạo các sở ngành. 

- Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở có ý kiến trao đổi, 

giải đáp các kiến nghị, đề xuất; 

- Triển khai một số chủ trương, chính sách về phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu kết luận, Bế mạc Hội nghị. 

4. Tài liệu hội nghị 

- Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp, HTX.... 

- Biểu tổng hợp ý kiến các kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Kinh phí: Kinh phí thường xuyên đã giao cho Văn Phòng Sở  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Văn phòng Sở:  

- Chuẩn bị Thư mời và gửi thư mời đại biểu tham dự Hội nghị. 
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- Công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu, hậu cần phục vụ Hội nghị. 

- Xây dựng chương trình, dẫn chương trình, in tài liệu phục vụ Hội nghị. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị.  

b) Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành tham mưu: 

- Dự thảo Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động khoa học công nghệ và hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp, 

HTX.... 

- Gửi Phiếu lấy ý kiến đến toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh 

vực quản lý (Có mẫu phiếu lấy ý kiến kèm theo Kế hoạch này).  

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã; Danh sách 

các đơn vị tham dự Hội nghị. 

c. Các phòng: Quản lý Khoa học, Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo 

và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng : 

- Chuẩn bị: Phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của Lãnh đạo Sở; nội 

dung thảo luận của Chủ trì Hội nghị với đại biểu doanh nghiệp, HTX tại Hội 

nghị. 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành tổng hợp các ý 

kiến, đối thoại của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; tham mưu trả 

lời, làm rõ các nội dung kiến nghị, vấn đề doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm 

thuộc lĩnh vực phụ trách. Hoàn thành trước ngày 18/10/2022. 

- Phối hợp với Văn phòng gửi Giấy mời đại biểu dự hội nghị; phối hợp 

thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, chuẩn bị tổ chức Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, hợp 

tác xã về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học 

và Công nghệ yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc, chủ động, phối hợp 

triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KH&QLCN, QLKH, VP, 

Chi cục TĐC; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLCN&ĐMST (VTT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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