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Kính gửi:  

 - Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Văn hóa  và Thông tin; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Huyện Đoàn Văn Quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 

2019; Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019 của Ban tổ chức ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo năm 2019; Công văn số 422/BTC ngày 14/6/2019 của Ban Tổ chức 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Lạng Sơn. Để công tác 

chuẩn bị và tham dự Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn có hiệu quả và thúc đẩy 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của huyện phát triển. Ủy ban nhân dân 

huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển 

khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị các 

điều kiện để tham dự ngày hội. Làm đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức Ngày hội 

KNĐMST tỉnh Lạng Sơn để hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Vận động các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia và đóng góp nguồn lực cho Ngày hội. 

- Tiếp nhận, lập danh sách các ý tưởng, dự án tham gia dự thi gửi Ban Tổ 

chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Chủ trì, phối hợp với các Doanh nghiệp, Hợp Tác xã, hội làm vườn, các hộ 

nông dân tiêu biểu lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực để trưng bày tại 

ngày hội và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của huyện. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chủ trì phối hợp với các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuẩn bị các sản 

phẩm du lịch trên địa bàn huyện để tham gia trưng bày tại ngày hội nhằm thu hút 

đầu tư. (Lưu ý: Sản phẩm có thể trình bày là các pano, apphic... giới thiệu về du 

lịch trên địa bàn huyện) 

4. Huyện Đoàn Văn Quan 
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Chủ trì, phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện triển khai Cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn và 

các tầng lớp Nhân dân. Tiếp nhận, lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (ít nhất 05 ý tưởng/mô hình/dự án) để tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo năm 2019 gửi về Ủy ban nhân dân huyện qua (Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện) trước ngày 01/8/2019 để tổng hợp gửi Ban Tổ chức ngày hội khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn.  

Để các ý tưởng/mô hình/dự án tham gia dự thi có chất lượng đơn vị chủ trì 

liên hệ với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan hoặc liên hệ trực tiếp với 

Ban tổ chức Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn chi tiết. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan phổ biến, tuyên truyền Kế 

hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019 của ban tổ chức ngày hội KNĐMST về việc 

tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019; Thể lệ cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 và các văn bản liên quan đến ngày hội 

KNĐMST đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Tuyên truyền, phổ biến cuộc thi KNĐMST năm 2019 tới toàn thể cán bộ, 

công chức và người dân trên địa bàn nhằm thúc đẩy phong trào KNĐMST từ đó 

tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển những ý tưởng, dự án, 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, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

(Gửi kèm Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019 của Ban tổ chức ngày 

hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019; Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 14/6/2019 

Ban hành Thể lệ cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019; Quyết định số 

73/QĐ-BTC ngày 14/6/2019 Ban hành Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019) 

UBND huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KH&CN tỉnh (B/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Văn Quân 

 


