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Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án
Quảng Nam là đất học, canh tân, đổi mới. Trong lịch sử, câu chuyện khởi 

nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo là không mới. Thời Đàng Trong, nhờ các tư 
tưởng tiến bộ, các Chúa Nguyễn đã khai mở, xây dựng thành vùng đất thịnh 
vượng; mà Thương cảng Hội An là biểu tượng sinh động. Tiếp sau đó, là Phong 
trào Duy Tân, với chủ xướng tân học; mà cụ Phan Châu Trinh đã đúc kết “Chi 
bằng học”; rồi, cụ Huỳnh Thúc Kháng thành lập Công ty, làm ăn buôn bán. Bây 
giờ, chúng ta có Khu KTM đầu tiên cả nước, mở ra tư duy mới, hướng phát triển 
mới. Giá trị đó là động lực để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp với slogan: Quảng 
Nam là vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo (Quang Nam – The Open Land 
For Startups)

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo luôn đề cao nhằm mang lại giá trị khác 
biệt, gia tăng sản phẩm xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Khởi 
nghiệp là cách tốt nhất để người dân sử dụng chính nguồn lực của mình làm giàu 
trên quê hương mình.

Việc xây dựng Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là rất cần thiết, 
nhất là trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ, cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 và bối cảnh chuyển đổi số.

2. Mục đích, yêu cầu của Đề án
2.1. Mục đích 
a) Khơi dậy, tạo lập và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

trong nhân dân, nhất là nông dân, phụ nữ, thanh niên, sinh viên, học sinh; phát 
huy giá trị văn hóa canh tân, đổi mới và tinh thần doanh nhân trong cộng đồng 
khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Hỗ trợ xây dựng và phát triển các thành phần của Hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo bền vững, trong đó chú trọng đến đội ngũ chuyên gia, giảng 
viên nguồn tại chỗ gắn với phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
theo hướng xã hội hóa.

c) Khởi nghiệp sáng tạo từ thế mạnh của địa phương về du lịch, dược liệu, 
nông nghiệp, du lịch và các sản phẩm công nghệ thông tin, kỹ thuật để thích ứng 
với cách mạng khoa học và công nghệ, cách mạng 4.0.
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d) Tăng cường hợp tác, kêu gọi tối đa sự đồng hành, thực hiện « sứ 
mệnh » của lớp doanh nhân đi trước trong hỗ trợ khởi nghiệp.

đ) Đề cao và phát huy vai trò đồng hành, cam kết hỗ trợ của chính quyền, 
hướng đến xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội, nhất là tâm lý e ngại, sợ thất bại để 
đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp.

e) Phấn đấu đến năm 2025, thành địa phương khởi nghiệp hàng đầu trong 
cả nước và có hợp tác, liên kết với khởi nghiệp quốc tế.

2.2. Yêu cầu
a) Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từng bước, không nóng vội và xác định khởi 

nghiệp sáng tạo là lâu dài, luôn đổi mới, luôn đồng hành hỗ trợ
b) Các hỗ trợ cần nhanh, gọn và đảm bảo đúng theo nguyên tắc cải cách thủ 

tục hành chính; không rề rà; hỗ trợ những nội dung cần thiết cho hoạt động khởi 
nghiệp.

c) Phát huy tối đa sản phẩm khác biệt của địa phương và sản phẩm có 
tiềm năng phát triển. 

d) Nội dung và mức hỗ trợ phù hợp với quy định của Trung ương và điều 
kiện ngân sách của tỉnh và xem xét hỗ trợ các nội dung không có trong quy định 
của Trung ương theo cơ chế đặc thù, đột phá của địa phương.

3. Căn cứ xây dựng Đề án
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 12/6/2017;
- Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
- Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 
năm 2025”; 

- Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; 

- Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;
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- Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025;

- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về đẩy mạnh 
công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
tỉnh;

- Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”

- Quyết định số 2332/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh về Ban 
hành Quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
.

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI 

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUẢNG NAM,
GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh:
 Quảng Nam chính thức khởi động Chương trình khởi nghiệp vào Quý I 

năm 2017 và đã ban hành Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về 
Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2018 – 2025 trên cơ sở tích hợp tất cả các Đề án của Chính phủ và 
Chương trình thanh niên khởi nghiệp– trở thành địa phương đi đầu liên kết 
nguồn lực và sức mạnh của xã hội về xây dựng Hệ sinh thái cấp tỉnh – được lãnh 
đạo các cơ quan Trung ương và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đánh giá cao. 
Tiếp sau đó, UBND tỉnh đã ban hành: Quyết định số 2332/QĐ-UBND, ngày 
02/8/2018 về Quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ 
xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Quyết 
định số 1625/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 ban hành Kế hoạch nhiệm vụ trọng 
tâm thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2020-2025”.

Mục tiêu chung: Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt 
là Start-up); thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng 
tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 

Các mục tiêu chính từ năm 2018 đến 2025, như sau:
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a) Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công 
chức, viên chức toàn tỉnh. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, 
học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên tại các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp.

b) Tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang 
pháp lý và nâng cao năng lực các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo. Chú trọng hình thành cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ 
và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ học sinh, 
sinh viên hình thành và hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo 
việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

c) Thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục 
tiêu quốc gia về việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả 
năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô 
hình kinh doanh mới.

d) Thành lập và hỗ trợ mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư xây dựng 
không gian làm việc chung trên địa bàn. Hình thành và phát triển Quỹ hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, kết nối các nhà đầu tư, các Quỹ đầu tư và xây 
dựng mạng lưới các nhà đầu tư tỉnh.

đ) Phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm 
gương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc họp chỉ 
đạo triển khai công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh.

2. Về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền
a) UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Cổng thông tin Khởi nghiệp 

sáng tạo tỉnh và thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin, nhằm cung cấp thông tin 
về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính 
sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, 
khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

b) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (QRT) tổ chức Tọa đàm truyền hình 
trực tiếp với Chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vì sự phát triển Quảng 
Nam”; Chủ đề “Vốn và vai trò phụ nữ trong khởi nghiệp”  Tỉnh đoàn Quảng 
Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (QRT) thực hiện Truyền hình trực 
tiếp với Chủ đề “Thanh niên Quảng Nam trên đường khởi nghiệp”; ký kết 
Chương tình phối hợp tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 
Báo Quảng Nam; Báo Quảng Nam xây dựng Chuyên mục “Truyền hình online 
Khởi nghiệp Sáng tạo”. Tạp chí Khoa học & Sáng tạo xây dựng Chuyên mục 
“Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” (định kỳ hàng tháng/ Chuyên mục). Đài 
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Phát thanh – Truyền hình tổ chức ký kết Chương trình Truyền hình khởi nghiệp 
Quảng Nam (THACO tài trợ). 

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng 
chuyên trang Khởi nghiệp và xây dựng diễn đàn Giao dịch ý tưởng sáng tạo trên 
chuyên trang Khởi nghiệp. Đặc biệt, các cơ quan báo chí Trung ương, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, các trang thông tin điện tử các ngành, địa 
phương,…đã quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh Quảng Nam; Tổ Công tác đã xây dựng thông tin về cộng đồng khởi nghiệp 
Quảng Nam qua mạng xã hội, như: facebook, messenger, zalo, viber,. 

2.2. Công tác xây dựng mạng lưới và phát triển cộng đồng khởi 
nghiệp sáng tạo; không gian làm việc chung

a) Đến nay, toàn tỉnh có 12 CLB với số lượng các thành viên tham gia các 
CLB ngày càng đông đảo, hầu hết là các doanh nhân trẻ, startups, cán bộ khoa 
học trẻ, thanh niên và sinh viên. 

b) Không gian làm việc chung tại Quảng Nam (100% xã hội hóa), nhà 
nước hỗ trợ cơ sở vật chất (theo quy định tại Đề án 844):

- Không gian làm việc chung Kiến An tại huyện Núi Thành (Khối phố 2, 
thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành)

- Câu Lạc bộ KNST Hội An thành lập Không gian làm việc chung tại Hội 
An:  Sharing Coffee – Cà phê Chia Sẻ (101 Cửa Đaị - Hội An). 

- Hub Hoi An - Coworkingspace in Hoi An (105 Lê Thánh Tông - Hội 
An, Quảng Nam)

- Câu Lạc bộ KNST Tam Kỳ thành lập Coworkingspace in Tam Ky  (45 
Hùng Vương và 222 Huỳnh Thúc Kháng – Tam Kỳ, Quảng Nam

- Câu Lạc bộ KNST Duy Xuyên đang xúc tiến thành lập 
Coworkingspace in Duy Xuyen  

- VINA STARTUP thuộc Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam 
tại đường Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

2.3. Công tác tổ chức hội thảo, diễn đàn và đào tạo, tập huấn về kiến 
thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh và 
tổ chức học tập kinh nghiệm các địa phương

Hoạt động hội thảo, diễn đàn và đào tạo, tập huấn đã thực hiện nhiều cấp 
độ khác nhau: tham gia các diễn đàn, ngày hội khởi nghiệp cấp quốc gia, quốc 
tế; đặc biệt, tổ chức thành công Hội thảo khoa học ‘Giải pháp thúc đẩy hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo cấp địa phương”. Đây là hội thảo cấp quốc gia đầu tiên 
và là địa phương thuộc nhóm đầu cả nước triển khai hoạt động cấp quốc gia trên 
địa bàn tỉnh; Tổ chức các diễn đàn, hội thảo đã hướng về các ngành, đặc biệt là 
cấp huyện (có 11/18 huyện, thị, thành phố) với nhiều cấp độ khác nhau. Hoạt 
động này, đã đưa Quảng Nam là địa phương đi dầu triển khai hoạt động Hệ sinh 

https://vi-vn.facebook.com/hubhoian/
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thái khởi nghiệp cấp huyện, tạo nền tảng quan trọng trong tạo lập Hệ sinh thái 
chung toàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội,….đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động nhằm 
thúc đẩy nâng cao kiến thức, kết nối, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã 
hội. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động, sáng tạo tổ 
chức các lớp khởi nghiệp cho thanh niên kết thúc chương trình lao động tại nước 
ngoài về nước tham gia khởi nghiệp. Đây là lực lượng hứa hẹn nhiều dự án khởi 
nghiệp thành công. Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai 
công tác hỗ trợ nông dân khởi nghiệp.

Các Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo đã chủ động liên kết, tổ chức nhiều 
diễn đàn quan trọng, nhất là về đào tạo và kết nối được chuyên gia khởi nghiệp 
nổi tiếng quốc tế, như: Câu Lạc bộ tại Hội An và thành phố Tam Kỳ. 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành đã 
chủ trì và phối hợp với Tổ Công tác triển khai nhiều hoạt động liên quan đến 
việc xây dựng và phát triển các dự án khởi nghiệp.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức nhiều Diễn đàn/ Hội thảo về Hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quy mô cấp vùng, quốc gia, như: Diễn 
đàn Phát triển doanh nghiệp thời kỳ 4.0, Diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp, 
Diễn đàn phát triển nông nghiệp gắn khởi nghiệp Nam Trung bộ, Diễn đàn kết 
nối doanh nhân trong hệ thống Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp với cộng 
đồng khởi nghiệp Quảng Nam, Diễn đàn khởi nghiệp du lịch nói không với rác 
thải nhựa, Hội thảo Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương. 

2.4. Công tác khuyến khích, tôn vinh tấm gương và công nhận dự án 
khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017 - 
2018”; kết quả đã chọn được 5 giải cao (trong tổng số 56 hồ sơ tham gia). Đặc 
biệt, được nhà đầu tư chọn đầu tư 3 dự án khởi nghiệp. Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức 
tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ 
nữ” lần I năm 2018. Cuộc thi đã thu hút được 54 bài dự thi từ 31 cá nhân và 13 
nhóm tác giả tham gia, với các nhóm, ngành như: du lịch và thực phẩm, dịch vụ 
ăn uống; nông nghiệp, dược liệu; công nghệ thông tin - truyền thông; công 
nghiệp phụ trợ - cơ khí. Trong đó, trao cho 7 ý tưởng khởi nghiệp đã và đang 
có chiều hướng phát triển.

Tham gia Cuộc thi ‘Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp 2018” do Bộ Khoa 
học và Công nghệ tại TechFest vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – 
Bình Định 2018, kết quả: Một giải Nhất, một giải Ba và 4 giải Khuyến khích, 
tại Thừa Thiên – Huế, kết quả: Một giải Nhì và Cuộc thi “Thanh niên khởi 
nghiệp” do Trung ương Đoàn tổ chức tại Đà Nẵng với một giải Nhất và 01 giải 
khuyến khích. Năm 2019, có hai dự án lọt vòng chung kết Cuộc thi ‘Tìm kiếm 
tài năng khởi nghiệp 2019” do Bộ Khoa học và Công nghệ tại TechFest vùng 
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên – Đà Lạt 2019. Đặc biệt, UBND tỉnh ban 
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hành Quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam và đã tổ chức công nhận 32 dự án khởi nghiệp cấp tỉnh, như sau: 
năm 2018 là 12 dự án và năm 2019 là 20 dự án khởi nghiệp. Các dự án khởi 
nghiệp tiếp tục phát huy và mở rộng thị trường, nhất là các dự án tiềm năng, 
như: dự án “Phở sắn Caromi”, dự án “Đèn gỗ Hoian Lamp ứng dụng công 
nghệ CNC”, dự án “Đèn Led chiếu sáng đô thị 3 cấp công suất”,…Hầu hết các 
dự án đã phát triển thành lập Công ty, Hợp tác xã, hoàn thiện mẫu mã, chất 
lượng sản phẩm và mở rộng thị trường trong cả nước, kể cả hợp tác với nước 
ngoài. Các dự án được công nhận năm 2019 tăng nhanh về số lượng, mô hình 
kinh doanh, chất lượng sản phẩm đã được các startups quan tâm ngay từ đầu; 
trong đó, có dự án phát triển nhanh về sản phẩm, được thị trường đón nhận, như: 
sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên của Hoa Mẫn Vy, HenaLab, dược liệu Hà Vy, 
Mười Cường, thực phẩm Bánh chưng Bà Ba Hội, Sống Sạch,…Năm 2019, có 
03 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc được vinh danh.

2.5. Chương trình hợp tác và học tập kinh nghiệm, kết nối và tham 
gia Ngày hội khởi nghiệp các tỉnh, vùng, quốc gia và quốc tế

a) Chương trình hợp tác, kết nối khởi nghiệp sáng tạo tại Quảng Nam là 
đúng hướng, đạt hiệu quả và thu hút được nhiều nguồn lực, nhất là đội ngũ 
chuyên gia trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; 
trong công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các dự án khởi nghiệp; trong công 
kết kết nối đánh giá, xét chọn, thẩm định, đầu tư các dự án khởi nghiệp trên địa 
bàn tỉnh; trong công tác xây dựng tinh thần, văn hóa khởi nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, nhất là cho lực lượng thanh niên, phụ nữ, sinh viên,…

b) Ban Điều hành tổ chức gia học tập kinh nghiệm về triển khai phong 
trào khởi nghiệp sáng tạo tại tỉnh Bình Định, Kon Tum, Đồng Tháp, Bến Tre, 
Phú Thọ, Đà Nẵng, Đề án Thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng 
Silicon ở Việt Nam (VSV), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs), 
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (BSSC), Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, 
Trung tâm Khởi nghiệp Sông Hàn,...

c) Tham gia có trách nhiệm các Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh 
ban, như: Đăk Lăk, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng,..; các Ngày hội khởi 
nghiệp sáng tạo cấp vùng và quốc gia hàng năm. Tham gia Đoàn công tác của 
UBND tỉnh học tập kinh nghiệm Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Israel

Đặc biệt, nhân Ngày KH&CN Việt Nam 2019 (18/5) và Kỷ niệm 60 năm 
thành lập ngành KH&CN Việt Nam (1959-2019), Ủy ban nhân dân tỉnh phối 
hợp Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung – 
Tây Nguyên và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ Nhất – 
TechFest Quang Nam 2019 thành công 

2.6. Công tác hỗ trợ ý tưởng, kết nối đầu tư dự án khởi nghiệp và đào 
tạo chuyên gia nguồn (TOT)
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a) Tổ chức đào tạo cho gần 30 ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ các cá nhân, 
doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Công ty CP Tập đoàn VN 
Đà Thành hỗ trợ vay lãi xuất 0 đồng cho các dự án khởi nghiệp cấp tỉnh, với số 
tiền hỗ trợ 3 tỷ đồng.

b) Đào tạo 2 lớp chuyên gia nguồn tại chỗ (50 người). Đăng cai, Phối hợp 
Đại học Huế tổ chức lớp đào tạo giảng viên nguồn (TOT) cho Quảng Nam, Đà 
Nẵng, Quảng Ngãi. Riêng, Quảng Nam có 45 học viên tham gia.

2.7. Hoạt động xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện
Đã có 17/18 địa phương trên địa bàn tỉnh khởi động và ban hành Kế 

hoạch phát triển Hệ sinh thái KNST tại địa phương. Nhiều địa phương đã thành 
lập Tổ Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp – xúc tiến đầu tư cấp huyện và tổ chức nhiều 
hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã, thị 
trấn và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Ủy ban nhân dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cấp huyện, với nhiều hình 
thức khác nhau đã tổ chức các hoạt động khởi nghiệp tại địa phương mình, như: 
Đại Lộc, Phú Ninh, Thăng Bình, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Núi Thành, 
Hiệp Đức, Tiên Phước, Tam Kỳ, Quế Sơn, Phú Ninh ....Đặc biệt, Câu Lạc bộ tại 
Hội An đã phối hợp Phòng Kinh tế Hội An tổ chức Hội chợ Nông sản Hoi An 
Farmers Market hàng tháng.

2.8. Tài chính Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
a) Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí giai đoạn I (2017 – 2019) là: 

4.035.000.000 đồng (Bốn tỷ không trăm ba mươi lăm triệu đồng (trong đó, 
năm 2017:  660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu),  năm 2018 là 
1.069.000.000 đồng (Một tỷ không trăm 69 triệu đồng) và năm 2019 là 
1.206.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm linh sáu triệu đồng); TechFest Quảng 
Nam lần thứ Nhất – 2019 là 1.100.000.000 đồng. 

b) Xã hội hóa (nguồn doanh nghiệp và các ngành, địa phương tham gia 
phối hợp, hỗ trợ tổ chức hoạt động,…), ước đạt trên 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ 
đồng) tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

c)Vận động xã hội hóa các Quỹ:
- Công ty CP VN Đà Thành công bố Quỹ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh Quảng 

Nam: 50 tỷ đồng và đã tham gia đầu tư khởi nghiệp.
- Câu Lạc bộ doanh nhân QNH tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 300 

triệu đồng để tham gia Quỹ Hỗ trợ Khởi nghiệp Quảng Nam (Hiện, QNB cho 
biết tạm chuyển cho Câu Lạc bộ ĐT và KN Quảng Nam)

- Quỹ Khởi nghiệp Điện Bàn: 400 triệu đồng
- Quỹ Khởi nghiệp Duy Xuyên: 1,2 tỷ đồng
- Quỹ Khởi nghiệp Hiệp Đức: 300.000.000 đ
- Quỹ Khởi nghiệp Bắc Trà My: 1,5 tỷ đồng



9

Việc xã hội hóa xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ và đầu tư khởi nghiệp 
trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, là địa phương duy nhất hình thành và phát 
triển Quỹ cấp huyện. 

3. Đánh giá chung và hạn chế
3.1. Đánh giá chung
Sau 03 năm (2017-2020), hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

luôn được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, 
phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách. Mô hình triển khai Hệ 
sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam là mô hình tích hợp khoa học, hiệu quả, mở 
rộng kết nối, phương pháp tư duy mới triển khai nhiệm vụ khởi nghiệp sáng tạo 
đã tạo cảm hứng, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, phù hợp với địa 
phương, được các cơ quan Trung ương, các chuyên gia khởi nghiệp hàng đầu 
Việt Nam và cộng đồng khởi nghiệp hoan nghênh và đánh giá cao. Quảng Nam 
là địa phương đầu tiên trong cả nước hỗ trợ nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo.

Trong giai đoạn I (2017-2020), hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, 
có chỉ tiêu vượt rất cao. Công tác thông tin, truyền thông về khởi nghiệp được 
tuyên truyền thường xuyên trên các kênh báo chí Trung ương và địa phương. 
Tinh thần dấn thân khởi nghiệp được lan tỏa rộng rãi, văn hóa khởi nghiệp được 
hình thành. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân 
quan tâm, đặc biệt là lực lượng thanh niên, phụ nữ, sinh viên,…hưởng ứng tham 
gia đầy tâm huyết. Công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác 
khởi nghiệp sáng tạo được đẩy mạnh. Nhiều ý tưởng sáng tạo đã được các tổ 
chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư và khởi động kêu gọi, kết nối nhà đầu tư. Hệ 
thống Câu Lạc bộ khởi nghiệp được thành lập. Chủ động ký kết nhiều chương 
trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức nhiều lớp tập 
huấn, diễn đàn khởi nghiệp chuyên sâu tầm quốc gia, khu vực. Công tác bình 
chọn, công nhận và vinh danh dự án khởi nghiệp luôn được đề cao. Công tác xã 
hội hóa kinh phí để tổ chức hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thu được 
nhiều kết quả quan trọng. 

3.2. Tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Đây là lĩnh vực khá 
mới mẻ, nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vừa triển khai vừa rút 
kinh nghiệm; nhận thức, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo còn hạn 
chế. Cơ chế hỗ trợ dự án khởi nghiệp chưa kịp thời. Nhận thức và sự quan tâm 
về vai trò của Hệ sinh thái khởi nghiệp của lãnh đạo các cấp, các ngành còn hạn 
chế. Việc triển khai xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện chậm. Công tác kết nối các 
nhà đầu tư chưa hệ thống, bài bản. Công tác biên tập, xuất bản thông tin trên 
Cổng thông tin Khởi nghiệp Sáng tạo chưa thường xuyên, chậm cập nhật. Hệ 
thống mạng lưới Câu Lạc bộ hoạt động chưa kết nối với nhau, chưa năng động 
và sáng tạo trong mô hình hoạt động, tính pháp lý để tạo điều kiện cho Câu Lạc 
bộ hoạt động chưa đảm bảo; mô hình Quỹ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đang 
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khó khăn về mặt pháp lý, dẫn đến các Quỹ chưa đi vào hoạt động thực tế; việc 
kết nối với mạng lưới nhà đầu tư; các ý tưởng KNST, doanh nghiệp khởi nghiệp 
chưa nhiều; thành viên Tổ Công tác hoạt động không đều tay. Một số chương 
trình hợp tác chưa được triển khai một cách cụ thể, hiệu quả. Lúng túng trong 
việc chọn mô hình xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện, Quỹ 
Đầu tư khởi nghiệp của VNĐT chưa đầu tư nhiều dự án khởi nghiệp.

Phần thứ ba
HỖ TRỢ XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI 

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN
 QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung:
Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường 

thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ hình 
thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai 
thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo 
trong doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, như sau:
a) Tiếp tục vận hành, đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền, tập huấn, 

đào tạo về kỹ năng,… phù hợp với các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo.

b) Hoàn chỉnh hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh. Mở rộng hình thức kết nối cộng đồng khởi nghiệp 
quốc gia, quốc tế và duy trì tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp cấp tỉnh.

c) Thu hút hình thành 10 cơ sở ươm tạo ý tưởng,doanh nghiệp, khu làm 
việc chung.

d) Hỗ trợ phát triển 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát 
triển 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

đ) Xây dựng 30 chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.
e) Hỗ trợ 350 phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp theo hướng 

đổi mới sáng tạo.
g) Kết nối được từ 5 đến 7 nhà đầu tư mạo hiểm hỗ trợ đầu tư cho các dự 

án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
h) 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có kế hoạch triển khai 

công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.
i) 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thành lập Câu lạc bộ sinh 

viên khởi nghiệp.
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2. Đối tượng hỗ trợ
2.1. Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã có dự án khởi nghiệp, 

doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khả năng 
tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới; có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký lần đầu và được UBND tỉnh công nhận là dự án khởi 
nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.

2.2. Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân liên quan đến 
hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Nội dung và mức hỗ trợ
3.1. Nội dung và mức chi tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn và tham gia sự kiện khởi nghiệp vùng, quốc gia, 
quốc tế; cuộc thi/ hội thi khởi nghiệp sáng tạo

a) Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh
- Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền sự kiện và chi 

phí hoạt động chung của Ban Tổ chức sự kiện (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, bế 
mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan): Thực hiện theo quy định hiện 
hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước trong phạm vi nguồn 
kinh phí của địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng, vận chuyển, thiết kế, dàn dựng gian hàng 
và truyền thông cho sự kiện: Mức hỗ trợ tối 8.000.000 đồng/1 đơn vị tham gia

b) Hỗ trợ xây dựng gian hàng khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu Quảng Nam 
tại các trung tâm thương mại lớn, siêu thị, cửa hàng trong cả nước.

- Mức hỗ trợ: 50.000.000 đồng/gian hàng/năm; thời gian hỗ trợ trong hai 
năm (24 tháng)

- Tiêu chí hỗ trợ: Mỗi gian hàng tối thiểu có 20 dự án khởi nghiệp sáng 
tạo cấp tỉnh.

- Quy mô thực hiện giai đoạn 2021-2025: Hỗ trợ tối đa không quá 10 gian 
hàng 

c) Hỗ trợ tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các địa 
phương khác, vùng, quốc gia và quốc tế: Giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ tối đa 50 
lượt ý tưởng, dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia.

- Tổ chức đoàn, phí tham gia sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự 
kiện: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu 
ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Tham gia sự kiện tổ chức trong nước: Tối đa 20 triệu đồng/ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tham gia sự kiện tổ chức trong khu vực Asean: Tối đa 50 triệu đồng/ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp.
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- Tham gia sự kiện tổ chức ở các quốc gia khác: Hỗ trợ theo thực tế tham 
gia trong Đoàn của Việt Nam do các cơ quan Trung ương thành lập.

d) Khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đạt giải cấp 
quốc tế, quốc gia, cấp vùng (Nam Trung bộ - Tây Nguyên, Duyên hải miền 
Trung và Tây Nguyên) về khởi nghiệp sáng tạo: Mức hỗ trợ tối đa bằng mức 
quy định tại Phụ lục II, Khoản 2, Điều 4, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức khuyến khích đối với 
tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội 
thi (gọi chung là cuộc thi) thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc

đ) Kinh phí đánh giá công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
- Mức chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá và hoàn thiện dự án khởi 

nghiệp tham gia xét công nhận cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/dự án khởi nghiệp; cấp 
huyện, ngành: 500.000 đồng/dự án khởi nghiệp.

- Mức chi Hội đồng đánh giá công nhận dự án khởi nghiệp cấp tỉnh: 
+ Chủ tịch: 700.000 đồng/lần họp/05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp; 
+ Phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên: 400.000 đồng/lần họp/05 ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp; 
+ Đại biểu mời: 200.000 đồng/lần họp/05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

(không quá 05 đại biểu liên quan/lần họp/05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp)
e) Kinh phí tổ chức Hội thi/Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
- Mức chi giải thưởng, hội đồng giảm khảo, Ban Tổ chức, Ban Thư ký cấp 

tỉnh: Thực hiện quy định tại Điều 3, Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do tỉnh tổ chức.

- Trong trường hợp có các nguồn kinh phí hợp pháp khác (không phải 
nguồn ngân sách nhà nước) từ các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài 
để tổ chức cuộc thi/hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các ngành, lĩnh 
vực, địa phương, đơn vị cơ sở: Nội dung, mức chi và thời hạn tổ chức cuộc thi 
xét tặng giải thưởng thực hiện theo quy chế xét tặng giải thưởng cụ thể của các 
tổ chức, cá nhân tài trợ sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho tổ 
chức, cá nhân đó tổ chức xét tặng giải thưởng theo quy định của pháp luật: Hỗ 
trợ tối đa 50% kinh phí tổ chức Cuộc thi/Hội thi được cấp thẩm quyền phê 
duyệt.

3.2. Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao 
năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi 
nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử 
nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm 
tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh: Thực hiện theo các quy định hiện hành về 
chế độ, định mức chi tiêu ngân sách nhà nước. Trong đó:
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- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng dự toán kinh phí 
thực hiện (nhưng không quá 70 triệu đồng/năm). Số lượng hỗ trợ không quá 5 
đơn vị/năm.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không 
quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện (nhưng không quá 50 triệu đồng/năm). 
Số lượng hỗ trợ không quá 5 đơn vị/năm.

b) Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các 
khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, 
nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh:

- Đối với chuyên gia trong nước: Mức chi thuê chuyên gia theo hợp đồng 
khoán việc, nhưng không quá 15.000.000 đồng/chuyên gia/khóa đào tạo. Trong 
trường hợp cần thiết phải tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, dài ngày (từ 30 
ngày trở lên), mức chi thuê chuyên gia không quá 40.000.000 đồng/chuyên 
gia/khóa đào tạo. Thuê không quá 03 chuyên gia/khóa đào tạo.

- Đối với chuyên gia nước ngoài: Mức chi thuê chuyên gia theo hợp đồng 
khoán việc. Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia tối đa 
không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, nhưng không quá 
100.000.000 đồng/năm. Thuê không quá 02 chuyên gia/khóa đào tạo.

- Yêu cầu về trình độ, năng lực của chuyên gia thực hiện theo quy định Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

3.3. Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục 
vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số 
cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng 
chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo:

- Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ: Đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ 
Khoa học và Công nghệ cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức 
cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo.

- Đối tượng được hỗ trợ phải lập và quản lý dự án nâng cấp cơ sở vật chất 
kỹ thuật theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

- Mức hỗ trợ tối đa không quá 800.000.000 đồng/dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 
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- Quy mô thực hiện giai đoạn 2021-2025: Số lượng không quá 05 cơ sở 
ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho 
các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. 

b) Hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nội dung các hoạt động tư vấn được thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mức hỗ trợ: Tối đa không 
quá 80.000.000 đồng/nhiệm vụ/doanh nghiệp. 

3.4. Nội dung và mức chi đối với hoạt động truyền thông về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ xây dựng chương trình truyền thông, tuyên truyền, quảng bá 
điển hình khởi nghiệp thành công của tỉnh theo nhiệm vụ được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Đối tượng hỗ trợ: Dự án khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh/Chương trình
- Mức hỗ trợ tối đa 50% kinh phí/chương trình; nhưng không quá 

10.000.000 đồng/chương trình
- Quy mô thực hiện: 100 điển hình khởi nghiệp thành công
b) Hỗ trợ đối với hoạt động truyền thông và phổ biến tuyên truyền theo 

các quy định như sau:
- Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam và các chuyên mục 

khởi nghiệp trên cơ quan báo chí tỉnh: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế 
độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

- Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm văn 
học nghệ thuật (tranh, pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử): Thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 
của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ 
thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

- Các nội dung chi khác (chi phí in, xuất bản phẩm về khởi nghiệp sáng 
tạo, chi truyền thông trên mạng xã hội): Thực hiện theo quy định hiện hành về 
chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3.5. Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi 
nghiệp

a) Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị để kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, 
hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước thực hiện theo quy định tại 
Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định 
mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức 
hội sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ; đối với Khu vực và thế giới 
thực hiện theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-18-2014-nd-cp-che-do-nhuan-but-trong-linh-vuc-bao-chi-xuat-ban-3686e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-21-2015-nd-cp-nhuan-but-thu-lao-tac-pham-dien-anh-my-thuat-nhiep-anh-san-khau-41135.html
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nhân dân Quảng Nam về Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, 
chế độ chi tổ chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. 
Trong đó:

- Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà 
nước bảo đảm chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ 
chức hội nghị theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
giao nhiệm vụ.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng dự toán kinh phí 
tổ chức hội nghị, hội thảo theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, giao nhiệm vụ.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không 
quá 50% kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo theo chương trình, kế hoạch được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ.

b) Kinh phí tổ chức các hội thảo, diễn đàn kết nối khởi nghiệp trên địa bàn 
tỉnh được các cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành.

3.6. Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cá 
nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, cá 
nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử 
nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ kinh 
phí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có 
thành tích xuất sắc, đạt thứ hạng cao tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trong các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, vùng, quốc gia hoặc 
quốc tế.

- Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp tỉnh

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa không quá 01 năm/doanh nghiệp, hợp tác xã, cá 
nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

- Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ: Tối đa không quá 05 doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/năm.

- Mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 3, 
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và 
công nghệ.

b)  Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: 
đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, dịch vụ; khai thác, thông tin công 
nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá và thương mại kết quả 
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nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở 
hữu trí tuệ, đầu tư, thiết kế xây dựng mẫu mã sản phẩm).

- Nội dung hỗ trợ tối đa 03 nội dung trên; mức kinh phí hỗ trợ tối đa 
không quá 30.000.000 đồng/doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo.

- Quy mô thực hiện: Không quá 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3.7. Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung 
của Đề án 844

a) Chi điều tra, khảo sát, thống kê, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh: Thực hiện theo quy 
định tại Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống 
kê trên địa bàn tỉnh

b) Chi đoàn ra: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-
BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, 
công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước 
bảo đảm kinh phí.

c) Trong trường hợp có người lao động giúp việc phục vụ Ban Điều hành 
Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền (không 
phải là công chức, viên chức làm công tác chuyên trách và kiêm nhiệm): Mức 
kinh phí bồi dưỡng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/tháng. Thuê không 
quá 02 người lao động/năm.

d) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động chung của Đề án xây 
dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh: Thực hiện theo các quy 
định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước

7. Kinh phí thực hiện
7.1. Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa 

phương được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm
7.2. Kinh phí tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác có từ các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước
7.3. Tổng dự toán kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện giai đoạn 

2021-2025 là 23.540.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, năm trăm bốn mươi triệu 
đồng)

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-102-2012-tt-btc-che-do-cong-tac-phi-cho-can-bo-cong-chuc-228f9.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-102-2012-tt-btc-che-do-cong-tac-phi-cho-can-bo-cong-chuc-228f9.html
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Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
- Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên 

quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, dự 
toán kinh phí thực hiện quy định hỗ trợ hằng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Tài chính tổng hợp vào kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước, trình UBND 
tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Định kỳ cuối năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh 
giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2022 và tổng kết thực hiện giai đoạn 
2021-2025.

- Chủ trì, theo dõi quá trình thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét, 
ưu tiên hỗ trợ đầu tư các nội dung sớm hơn theo lộ trình trong trường hợp  có 
khả năng đầu tư phát triển để kết nối liên hoàn với các dự án khởi nghiệp trong 
và ngoài nước để tăng tốc khởi nghiệp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển xây dựng kế 
hoạch, dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 10 hàng năm để 
thẩm định, phê duyệt, cấp kinh phí hỗ trợ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ về xây dựng và phát triển tài 

sản trí tuệ, đổi mới công nghệ dự án khởi nghiệp sáng tạo; tham gia kết nối tại 
các sự kiện, ngày hội, hội chơ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, vùng, quốc gia, 
quốc tế theo quy định.

- Phối hợp Ban Điều hành trong việc sử dụng cơ sở vật chất hiện có và 
nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hướng dẫn 
phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thị trường khoa học và công 
nghệ từ các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư trong dự toán hằng năm để thực 
hiện chính sách hỗ trợ liên quan đến xây dựng, phát triển các khu ươm tạo, vườn 
ươm và không gian làm việc chung

- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành, các cơ quan, đơn vị liên quan 
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân là chủ dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi 
nghiệp thực hiện quy trình, thủ tục hỗ trợ đối với các nội dung về đầu tư hạ tầng; 
phát triển dự án thành doanh nghiệp
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- Kiểm tra, giám sát việc giải ngân kế hoạch vốn hằng năm từ nguồn đầu 
tư theo quy định.

4. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn sự nghiệp trong dự toán kế hoạch hằng 
năm để thực hiện chính sách hỗ trợ.

- Chủ trì, hướng dẫn và thực hiện thẩm định các thủ tục, hồ sơ hỗ trợ cho 
các đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng 
và hướng dẫn việc thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì phối hợp với Ban Điều hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan hướng dẫn hỗ trợ các dự án khởi nghiệp 
trong lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu; hướng dẫn các dự án khởi nghiệp sáng tạo 
tham gia chương trình OCOP tỉnh và chương trình nông thôn mới

- Phối hợp với Ban Điều hành trong công tác kết nối, quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm khởi nghiệp tại các cuộc triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
nông nghiệp, nông thôn

- Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trực tiếp mở các 
lớp truyền tư vấn, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp nông nghiệp, nông thôn 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành, các ngành, địa phương trong công 

tác đào tạo, hướng dẫn học sinh khởi nghiệp sáng tạo theo Đề án hỗ trợ học sinh, 
sinh viên khởi nghiệp của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn các 
tác giả, đồng tác giả đạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học 
có nhu cầu khởi nghiệp sáng tạo.

- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành hướng dẫn phát triển mạng lưới các 
câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo của học sinh trên địa bàn; tham gia các sự kiện, 
diễn đàn, hội thảo khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

7. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành hướng dẫn sản phẩm khởi nghiệp 

sáng tạo tham gia phát triển thành hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu; khởi 
nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

- Phối hợp giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Hội chợ thương mại.
8. Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội 
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành hỗ trợ học sinh, sinh viên các 

trường nghề khởi nghiệp sáng tạo.
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- Phối hợp với Ban Điều hành, địa phương liên quan trong việc tổ chức các 
cuộc thi, kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp tại các sự kiện liên 
quan theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

9. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành, các Sở, ngành, địa phương liên quan 

tổ chức hội thảo, triển lãm, trưng bày, lễ hội hoặc lồng ghép vào các sự kiện du lịch 
để giới thiệu, quảng bá các thương hiệu, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, các doanh 
nghiệp của địa phương đến du khách trong, ngoài nước; phát triển các tour du lịch 
kế nối các các sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành tư vấn, hướng dẫn phát triển khởi 
nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhất là sản phẩm du lịch thông 
minh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thiên nhiên của tỉnh.

10. Sở Ngoại vụ: chủ trì, phối hợp Ban Điều hành, các cơ quan, đơn vị 
liên quan kêu gọi sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tài trợ dự 
án liên quan đến phát triển khởi nghiệp sáng tạo; tham gia các sự kiện khởi 
nghiệp sáng tạo quốc tế; học tập kinh nghiệm, mô hình tiên tiến của các nước.

11. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi 
nghiệp thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; 

- Chủ trì tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành 
Tổ hợp tác, Hợp tác xã được hình thành trong quá trình khởi nghiệp.

12. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - 
Truyền hình Quảng Nam 

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch; phối hợp với các 
cơ quan báo chí địa phương, Trung ương để tuyên truyền rộng rãi về Hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo địa phương.

- Phối hợp với Ban Điều hành và các cơ quan chuyên môn xây dựng các 
chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các tin, bài tuyên truyền về chủ trương 
phát triển khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

13. Tỉnh đoàn Quảng Nam
- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành, các Sở, ngành, các trường đại học, cao 

đẳng, trường nghề hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên phát triển ý 
tưởng thành dự án khởi nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành tham gia các sự kiện, cuộc thi, đào tạo 
về khởi nghiệp sáng tạo do Trung ương Đoàn tổ chức.

- Phối hợp Ban Điều hành tổ chức các sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp cấp 
huyện, tỉnh, quốc gia hàng năm.

14. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
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- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành, các Sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ phụ 
nữ toàn tỉnh phát triển ý tưởng thành dự án khởi nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành tham gia các sự kiện, cuộc thi, đào tạo 
về khởi nghiệp sáng tạo do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức.

- Phối hợp Ban Điều hành tổ chức các sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp cấp 
huyện, tỉnh, quốc gia hàng năm.

15. Hội Nông dân tỉnh
- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành, các Sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ nông 

dân toàn tỉnh phát triển ý tưởng thành dự án khởi nghiệp
- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành tham gia các sự kiện, cuộc thi, đào tạo 

về khởi nghiệp sáng tạo do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.
- Phối hợp Ban Điều hành tổ chức các sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp cấp 

huyện, tỉnh, quốc gia hàng năm.
16. Đại học Quảng Nam, các trường cao đẳng, trung cấp nghề
- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành xây dựng và phát triển câu lạc bộ khởi 

nghiệp; tổ chức chương trình sinh viên với khởi nghiệp sáng tạo. 
- Đại học Quảng Nam chủ trì, phối hợp Ban Điều hành trong triển khai 

thực hiện chương trình phối hợp với các Đại học, trường đại học trong cả nước 
hỗ trợ sinh viên Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý cấp trên, Ban Điều hành trong 
việc triển khai công tác đào tạo, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia các 
cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp các cấp, các ngành liên quan tăng cường vận 
động nhân dân tham gia xây dựng và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần dấn 
thân, tinh thần doanh nhân trong nhân dân; xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội ảnh 
hưởng đến xây dựng và phát triển khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. 

18. Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh
- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành, các cơ quan liên quan trong vận động, tập 

hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá 
nhân phát triển ý tưởng thành dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

- Chủ trì, phối hợp Ban Điều hành tổ chức đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn, hỗ 
trợ các tác giả, đồng tác giả có giải pháp sáng tạo kỹ thuật đạt giải cao trong các cuộc 
thi liên quan đến sáng tạo kỹ thuật tham gia khởi nghiệp sáng tạo.

19. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 

tạo cấp huyện; vận động doanh nghiệp thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp cấp 
huyện; thành lập Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện
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- Hỗ trợ thành lập và phát triển mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo 
cấp huyện.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền các chủ trương, 
cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo

- Thẩm định nội dung dự án đầu tư theo thẩm quyền và cân đối bố trí vốn 
đối ứng địa phương hoặc xã hội hóa để thực hiện hỗ trợ đạt hiệu quả.

- Định kỳ hằng năm, báo cáo tình hình thực hiện và những vấn đề phát 
sinh với UBND tỉnh thông qua Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 
trước ngày 01 tháng 10.

20. Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các tổ chức ngành 
nghề khác

- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều hành, các cơ quan liên quan hỗ trợ, đào tạo, 
hướng dẫn xây dựng và phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo; kêu gọi doanh 
nhân tham gia xây dựng và phát triển các hình thức Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp.

- Kết nối các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp với cộng đồng 
doanh nghiệp doanh nhân.

- Tham gia hỗ trợ, tài trợ sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo.
21. Tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ khởi nghiệp và các tác giả, đồng tác 

giả dự án khởi nghiệp sáng tạo có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 
hỗ trợ đúng quy định và đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan chức năng, các 
tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Ban Điều hành để nghiên cứu, 
tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

(Đề án này thay thế Đề án số 6238/ĐA-UBND ngày 23/10/2020 của 
UBND tỉnh)

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: V, KTTH, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao 
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