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Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo 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 việc tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng 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 Tràng Định đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện 

và UBND các xã, thị trấn triển khai 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 Quyết định số 04/QĐ-BTC 

ngày 20/5/2022 của Ban Tổ chức về ban hành Thể lệ cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và hội viên. 

2. 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.  

3. Huyện đoàn Tràng Định 

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

đoàn cơ sở, đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. 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. 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện 

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

Chi hội trực thuộc và các hội viên trên địa bàn huyện. Lựa chọn các ý tưởng 
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khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Mỗi tổ chức lựa chọn ít nhất 01 ý tưởng/ mô hình/ 

dự án) để tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2022. 

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.  

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Giao phòng Kinh tế - 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, cụ thể: 

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi gửi về phòng đến hết ngày 31/7/2022. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tràng Định, Địa chỉ: 

Khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Điện thoại: (0205) 3886 220 (Đ/c 

Vi Tùng Khánh, số điện thoại: 0362.884.541). 

 UBND huyện Tràng Định đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện 

(Gửi kèm Quyết định số 04/QĐ-BTC ngày 20/5/2022 của Ban tổ chức cuộc thi 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về Ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 70/KH-BTC ngày 10/5/2022 của Ban Tổ 

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

đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022 trên hệ thống iOffice của huyện)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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