
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp  

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn; trao giải Cuộc thi khởi nghiệp 

 đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh về 

hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Kế 

hoạch số 70/KH-BTC ngày 10/5/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế 

hoạch tổng kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tổ chức tổng kết công tác Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trao 

giải Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2022 nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động năm 2022 về công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, từng 

bước xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo, 

quỹ đầu tư trong nước và quốc tế với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong công tác Hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trao giải Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 . 

3. Quảng bá sản phẩm của các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm 

góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các 

sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN  

1. Thời gian: 01 buổi, dự kiến cuối tháng 11/2022. 

 (Thời gian chính thức, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có giấy mời sau) 

2. Địa điểm dự kiến: Trung tâm tổ chức Hội nghị The Pride. 

3. Thành phần: dự kiến khoảng 250 đại biểu gồm: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Hội nông dân tỉnh, Đoàn 

TNCSHCM tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.  
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- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; phòng Kinh tế - hạ tầng 

các huyện, thành phố;  

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Giáo dục Đào tạo; huyện Đoàn; Hội phụ nữ các 

huyện, thành phố. 

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ; Câu lạc bộ đầu 

tư và khởi nghiệp tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Ban giám khảo Cuộc thi 

KNĐMST năm 2022;  

- Các tác giả có dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh;  

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình văn nghệ 

2. Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu. 

3. Phát biểu khai mạc. 

4. Báo cáo đánh giá kết quả công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Hình thức: Video phóng sự tổng hợp. 

Thời lượng: 20 phút. 

5. Tham luận các cơ quan, đơn vị trong công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022; tham luận của các tác giả đạt giải tiêu biểu 

trong các Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022. 

6. Trao giải thưởng Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022. 

7. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hỗ trợ hệ sinh 

thái KNĐMST. 

8. Vinh danh nhà tài trợ. 

9. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. 

10. Bế mạc. 

IV. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí chi cho công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST năm 2022 

và nguồn kinh phí xã hội hóa. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch 

này; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ tổng kết công tác Khởi nghiệp và 

trao giải Cuộc thi. 
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- Xây dựng kịch bản; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện; phối hợp với tổ 

chức, cá nhân liên quan xây dựng kịch bản phóng sự báo cáo tổng kết Công tác 

Khởi nghiệp và Cuộc thi KNĐMST. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng dự kiến các đề xuất khen 

thưởng của chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; tham 

mưu thực hiện các thủ tục cần thiết trình đề xuất khen thưởng theo quy định. 

- Phát hành giấy mời; Chuẩn bị kinh phí phục vụ tổng kết công tác Khởi 

nghiệp và trao giải Cuộc thi. 

2. Văn phòng Sở 

Phối hợp với phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo ban hành 

hướng dẫn và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công 

tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022, phát hành giấy 

mời, đón tiếp đại biểu. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

Phối hợp với phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết để phục vụ tổng kết công tác Khởi nghiệp và trao giải Cuộc 

thi. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các đơn vị thông tin về 

Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo để tổng hợp, báo cáo Ban Lãnh 

đạo Sở  xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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