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BÀI PHÁT BIỂU  

TRAO GIẢI VÀ CÔNG NHẬN 

Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

TỈNH QUẢNG NAM 2018 

(Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu) 

 

Thưa các đồng chí đại biểu! 

Các bạn khơi nghiệp và đoàn viên, thanh niên thân mến! 

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2016), Chính phủ ban hành 

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

mục tiêu là: Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và 

phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác 

tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. 

Tiếp đến, Nhân Ngày thanh niên Việt Nam (16/10/2016), Trung ương Đoàn 

phát động Chương trình Thanh niên khởi nghiệp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc nhắc khi sinh thời, lúc vừa mới giành độc lập, trong thư gửi thanh niên, Bác Hồ 

cũng nói đất nước thịnh hay suy là nhờ ở thanh niên. Đảng ta coi ba đột phá chiến lược 

là thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Chương trình khởi nghiệp là mục tiêu đột phá, là 

phương tiện thực hiện 3 mục tiêu chiến lược trên.  Và, ngay sau đó, Chính phủ tiếp tục 

ban hành Đề án 939 về hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, Đề án 1665 về hỗ trợ Học sinh sinh 

viên khởi nghiệp. 

Các Chương trình khởi nghiệp của Quốc gia là hướng đến giúp phát triển nhanh 

doanh nghiệp, nâng cấp hạ tầng, khởi nghiệp là mục tiêu đột phá, là mệnh lệnh của các 

cuộc cách mạng công nghiệp, nhất là công nghiệp 4.0. Giá trị khởi nghiệp là thước đo 

mang lại sự khác biệt của một Chính phủ kiến tạo” Thủ tướng khẳng định, thước đo của 

khởi nghiệp không phải là doanh thu, không thành công thì cũng không thể gọi đó là 

thất bại. Có thất bại thì mới có thành công. Những người có ước mơ khởi nghiệp là 

người có ước mơ hoài bão. Giới trẻ cần phải khởi nghiệp, bước chân vào khởi nghiệp là 

dám sống với ước mơ của mình. Hạnh phúc không phải là kiếm được nhiều tiền, mà 

được sống với đam mê, dám vượt qua thách thức, khó khăn. 

Thưa các đồng chí đại biểu! 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI khẳng định “quyết tâm đổi mới mô hình 

tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế và đầu tư công để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả, tính bền vững... Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng phát 

triển công nghiệp công nghệ cao, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị 

trường”. Phong trào khởi nghiệp là một trong các yếu tố quan trọng tạo sự đổi mới, 

sáng tạo, khuyến khích  mô hình kinh tế phát triển, thúc đẩy nền kinh tế thị trường, 

nơi tiếp lửa cho  cá nhân, tổ chức đã và đang có các dự án, ý tưởng khởi nghiệp với 

mong muốn lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.  
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Tnh Quảng Nam đã thành lập Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và đã ban 

hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái KNST tỉnh đến năm 2025 với mục tiêu: Xây 

dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tập trung vào 

đối tượng thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận 

thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa 

học & công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế-xã hội; nhằm 

từng bước xây dựng Quảng Nam thành tỉnh khởi nghiệp vào năm 2020, góp phần 

thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển doanh nghiệp, 

bình đẳng giới. Theo đó, tỉnh ta xác định các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định 

hướng phát triển là: 

a) Du lịch và thực phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nông nghiệp. 

b) Nông nghiệp (bao gồm cả dược liệu). 

c) Công nghệ thông tin - truyền thông. 

d) Công nghiệp phụ trợ - cơ khí và tự động hóa. 

Nhiều hoạt động về khởi nghiệp tỉnh ta, đặc biệt là trong thanh niên, phụ nữ 

triển khai đồng bộ. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình khởi nghiệp thành 

công của thanh niên nói riêng và cộng đồng nói chung. Phong trào khởi nghiệp đi vào 

thực chất, hiệu quả; nhiều Ý tưởng sáng tạo hình thành, đạt giải cao trong các Cuộc 

thi do tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; mô hình cacs Câu Lạc bộ KNST, 

không gian làm việc chung từng bước được hình thành; kết nối nhà đầu tư khởi 

nghiệp và chương trình hợp tác KNST được đề cao và mở rộng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đánh gía cao hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh ta, 

nhất là sự vào cuộc, phối hợp hiệu quả của Tổ Công tác, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh; 

biểu dương các tác giả/ đồng tác giả đã tham gia tích cực và đạt giải cao tại Cuộc thi 

:Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo năm 2018” khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên; Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng taoj tỉnh, năm 2017 – 2018”… 

Thưa các đồng chí đại biểu! 

Tuy nhiên, khách quan mà nhìn nhận: các mô hình khởi nghiệp có quy mô nhỏ 

và chưa quan tâm xây dựng thương hiệu có giá trị, chưa tương xứng với tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh. Số ít bộ phận trong thanh niên vẫn còn tư tưởng sống phụ thuộc, chưa 

mạnh dạn đương đầu với những khó khăn để đặt ra mục tiêu khởi nghiệp cho mình. 

Việc tiếp cận thị trường, kiến thức về khoa học, kỹ thuật, cơ chế chính sách hỗ trợ khởi 

nghiệp còn hạn chế.  

Chúng ta biết rằng: Quá trình hình thành và phát triển khởi nghiệp là cả một 

hành trình dài đòi hỏi sự không ngừng nỗ lực và dấn thân của chính quyền và mỗi tổ 

chức, cá nhân. Đó chính là con đường để Quảng Nam có thể phát triển kinh tế - xã hội 

nhanh và bền vững. Và cũng là câu trả lời cho vấn đề vì sao lãnh đạo, chính quyền 

Quảng Nam ưu tiên, quan tâm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo. 
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Các bạn là một trong những nhân tố startup đầu tiên của tỉnh Quảng Nam với các 

dự án sáng tạo, biết chọn khâu đột phá, biết áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ. 

Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian sắp tới, tỉnh chúng ta sẽ xuất hiện thêm các doanh 

nghiệp sáng tạo, tiên phong trong các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh. 

Nhân dịp này, tôi đề nghị Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các sở ngành, địa phương và các tổ 

chức liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong đồng hành và hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động 

trong đó thanh niên nói riêng và người dân nói chung đều khát khao khởi nghiệp, sáng 

tạo, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Trong đó, năm 2019, tất cả các địa phương phải 

hoàn thành xây dựng Kế hoạch Hệ sinh thái KNST của địa phương mình; kết nối các 

dự án khởi nghiệp để tìm kiếm, kêu gọi đầu tư; tổ chức đào tạo, hướng dẫn các dự án 

khởi nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ sản phẩm khởi 

nghiệp ngay từ đầu; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ KNST mở rộng kết nối 

các thành viên và hợp tác với mạng lưới CLB trên cả nước; hỗ trợ các dự án khởi 

nghiệp tham gia các diễn đàn khởi nghiệp trong và ngoài nước;… 

Cuối cùng xin chúc các đồng chí và các bạn dồi dào sức khỏe, năng động, sáng 

tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; phấn đầu thực hiện thành công mục 

tiêu tỉnh khởi nghiệp vào năm 2020. 

Xin cám ơn. 

 


