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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2022 của UBND tỉnh về 

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

năm 2022; Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Ban Tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức) 

ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức Cuộc thi KNĐMST cấp tỉnh nhằm tạo phong trào lan tỏa trong 

các tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với phong trào chung trên cả nước, từ đó tìm 

kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô 

hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp 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; đồng thời bước đầu tạo sự kết nối các yếu tố 

của hệ sinh thái KNĐMST: ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư tiềm 

năng, quỹ hỗ trợ, nhà tư vấn… 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi KNĐMST thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia và 

được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. Việc chấm đánh giá, xếp loại các ý 

tưởng, giải pháp, sáng tạo phải được tiến hành khách quan, minh bạch, khoa học 

và đảm bảo chất lượng. 

II. NỘI DUNG  

1. Các hoạt động chuẩn bị trước và trong Cuộc thi KNĐMST 

1.1. Chuẩn bị, triển khai và phát động Cuộc thi KNĐMST 

-  Ban hành các văn bản liên quan đến công tác triển khai Cuộc thi: Thể lệ 

Cuộc thi KNĐMST, Quy chế chấm thi,… 

-  Phát động, tuyên truyền về các hoạt động của Cuộc thi tới toàn thể Nhân 

dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên các chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng 
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Sơn, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trang thông tin điện tử 

về KNĐMST của tỉnh, các trang mạng xã hội. Triển khai thực hiện các hoạt động 

khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy phong trào KNĐMST. 

- Khuyến khích, động viên, lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án có tính đổi 

mới sáng tạo tiềm năng, khả thi tham dự Cuộc thi KNĐMST.  

- Sưu tầm, tập hợp các video, hình ảnh về các hoạt động, phong trào 

KNĐMST trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để tuyên truyền trên đài, báo và 

chuẩn bị 01 video phóng sự (khoảng 15 phút) trong buổi Lễ tổng kết Cuộc thi 

KNĐMST năm 2022.  

Thời gian: Quý II năm 2022. 

1.2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi KNĐMST, thành lập 

Ban Giám khảo, chấm sơ khảo  

- Tiếp nhận các ý tưởng, dự án dự Cuộc thi KNĐMST;  

- Thành lập Ban Giám khảo, gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh 

nghiệp có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến nội dung, lĩnh vực 

của các ý tưởng tham dự Cuộc thi KNĐMST. 

- Ban Giám khảo chấm theo Thể lệ và Quy chế chấm thi đã ban hành; lựa 

chọn các ý tưởng, dự án tiềm năng để trao giải trong Lễ tổng kết và trao giải 

Cuộc thi KNĐMST.  

- Thông báo tới các tác giả của các ý tưởng, dự án đạt giải để trao giải 

trong Lễ tổng kết Cuộc thi KNĐMST. 

Thời gian: Quý II, III năm 2022. 

2. Các hoạt động tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng 

Sơn năm 2022 

2.1. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 01 buổi trong tháng 11/2022. 

- Địa điểm: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị The Pride hoặc Trung tâm Hội 

nghị tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Chương trình Lễ tổng kết (dự kiến tổng thời gian khoảng 150 phút):  

- Văn nghệ chào mừng; 

- Phát biểu khai mạc; 

- Phóng sự; 

- Trao giải cho các tác giả đạt giải;  

- Thảo luận về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tại địa phương; 

- Công tác thi đua, khen thưởng; 

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh;  
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- Bế mạc.  

2.3. Thành phần tham dự (khoảng 200 người), bao gồm:  

Lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi, đại diện một số cơ quan, đơn vị có 

liên quan trên địa bàn tỉnh, Tổ thư ký; mời đại diện một số doanh nghiệp, các 

nhóm tác giả, đại diện lãnh đạo một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đại diện 

cán bộ Đoàn TNCS HCM cấp huyện, đơn vị trực thuộc, học sinh, sinh viên các 

trường trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo các định 

mức, quy định hiện hành; các nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Khoa học và Công nghệ  

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức, chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động gửi văn bản đề 

nghị cụ thể với các cơ quan thành viên Ban Tổ chức hoặc tham mưu trình Ban Tổ 

chức ban hành các văn bản liên quan đến công tác tổ chức triển khai thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thay mặt Ban Tổ chức xây 

dựng và ký ban hành các văn bản sau: Quyết định thành lập Tổ Thư ký; Quyết 

định ban hành Thể lệ Hội thi, Quy chế chấm thi; Quyết định thành lập Ban Giám 

khảo; kịch bản chi tiết Lễ Tổng kết Cuộc thi KNĐMST,... 

- Tiếp nhận các ý tưởng, dự án tham dự Cuộc thi; dự thảo nội dung và mời 

Ban Giám khảo tiến hành công tác chấm, đánh giá các ý tưởng, dự án tham dự 

Cuộc thi KNĐMST. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với Đoàn TNCS HCM tỉnh, Hội 

Sinh viên Việt Nam tỉnh tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng và 

tham gia cuộc thi; tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên, học sinh toàn ngành, 

đặc biệt là khối THPT, sinh viên các trường cao đẳng tham dự Cuộc thi. 

3. Sở Công Thương: phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Kế 

hoạch này; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền, quảng bá về 

Ngày hội trên chuyên mục Công nghiệp - Thương mại Xứ Lạng. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện Kế hoạch này; huy động học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng 

nghề tham gia Cuộc thi. 

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng 

và tham gia Cuộc thi; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch 

này. 
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6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Cuộc thi; chuẩn bị 

phóng sự (khoảng 15 phút) về các hoạt động, phong trào KNĐMST trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian qua, đồng thời ghi lại những hình ảnh về các hoạt động chuẩn 

bị cho Cuộc thi phục vụ cho việc làm phóng sự. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh  

- Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở 

Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả, an toàn; tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân, doanh nghiệp trên 

địa bàn về Cuộc thi, trong đó: 

- Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, Hội Nông dân tỉnh: mỗi đơn vị 

lựa chọn, hỗ trợ từ 02 ý tưởng, dự án trở lên có tính đổi mới sáng tạo tham gia 

Cuộc thi. 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Đoàn 

TNCS HCM tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc: mỗi đơn vị lựa chọn, hỗ 

trợ từ 03 ý tưởng, dự án trở lên có tính đổi mới sáng tạo để tham gia Cuộc thi.  

Ban Tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;  

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;  

- Trường Cao đẳng CNNLĐB;   

- CVP, PCVP UBND  tỉnh,  

  các phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

 Lương Trọng Quỳnh 
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