
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

Số:         /UBND-KT&HT 

V/v phát động, tuyên truyền Cuộc 

thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hữu Lũng, ngày        tháng 5 năm 2022 

      

                   Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTC ngày 10/5/2022 của Ban tổ chức cuộc 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Công văn số 371/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 

24/5/2022 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc phát động, tuyên 

truyền cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sang tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Nhằm 

khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những Dự án 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. UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các Phòng, 

ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 70/KH-BTC ngày 10/5/2022 

của Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về tổ chức cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và các văn bản liên quan đến 

cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

hội viên. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Làm đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi khởi ngiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lạng Sơn. Tiếp nhận, lập danh sách các ý tưởng, dự án tham gia dự thi của 

UBND huyện gửi ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tuyên truyền, triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các đơn 

vị trường học trên địa bàn huyện. Tiếp nhận, lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo (ít nhất 02 ý tưởng/mô hình/dự án) để tham gia cuộc thi khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022 gửi về UBND huyện qua (Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng) trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp gửi Ban tổ chức ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn.  

4. Huyện Đoàn Hữu Lũng 

Tuyên truyền, triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các đoàn 

cơ sở, đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện. Lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp đổi 
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mới sáng tạo (ít nhất 02 ý tưởng/mô hình/dự án) để tham gia cuộc thi khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022 gửi về UBND huyện qua (Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng) trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp gửi Ban tổ chức ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn.  

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

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

hoạch số 70/KH-BTC ngày 10/5/2022 của Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo về tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 và các văn bản liên quan đến cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các 

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

6. UBND các xã, thị trấn 

Tuyên truyền, phố biến cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 tới 

toàn thể các bộ, công chức và người dân trên địa bàn nhằm thúc đẩy phong trào 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 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.  

(UBND huyện Hữu Lũng gửi kèm Kế hoạch số 70/KH-BTC ngày 10/5/2022 

của Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về tổ chức cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Thể lệ cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo).  

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các 

xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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