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 Kính thưa:   - Đồng chí Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

   cùng các đồng chí lãnh đạo các ngành, địa phương; 

   - Các đồng chí trong Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh và 

   Cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Quảng Nam; 

   - Nhà đầu tư Trần Quốc Bảo – Chủ tịch VN Đà Thành Group 

 

Từ khi Chính phủ khởi động Hệ sinh thái KNST vào Quý II năm 

2016 đến nay, cả nước có khoảng 25 tỉnh/thành triển khai tại địa phương 

mình. So với, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Quảng Nam là địa 

phương thứ 5 thực hiện và chính thức bắt đầu vào Qúy I năm 2017, sau 

khi tham khảo Đà Nẵng, chúng ta thành lập Tổ Công tác Hỗ trợ Khởi 

nghiệp sáng tạo tỉnh – là mô hình liên kết liên ngành và kết hợp với 

doanh nghiệp để thực hiện chức năng: (1) Giúp UBND tỉnh, mà trực tiếp 

là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác khởi nghiệp trong thẩm 

định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề 

án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên quan đến khởi 

nghiệp trên địa bàn tỉnh (2). Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, 

nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. (3) Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ 

các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các chương trình, đề án, dự án 

khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tháng 12 năm 2017, hơn một năm hoạt động, Tổ Công tác đã trình 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái KNST tỉnh, giai 

đoạn 2018 – 2025 – trở thành địa phương thuộc nhóm đầu cả nước chính 

thức có Kế hoạch cấp tỉnh và cũng chính thức bắt đầu phát động Cuộc 

thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam” và tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận, xét chọn và công nhận ý 

tưởng sáng tạo cấp tỉnh – là địa phương duy nhất ban hành văn bản cấp 

tỉnh về đánh giá, công bố “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh”,…đã 

tạo ra một sự lan tỏa và kích lệ tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân, 



đặc biệt là thanh niên. Bên cạnh đó, các hoạt động về nâng cao nhận 

thức, trang bị kỹ năng, kiên thức về KNST được triển khai rộng khắp 

các địa phương có điêù kiện; phong trào phụ nữ khởi sự kinh doanh, 

khởi nghiệp; đoàn thanh niên với khởi nghiệp sáng tạo thường xuyên 

được triển khai. Sự tích hợp, lồng ghép các Đề án 844, Đề án 939, Đề án 

1665 và Chương trình thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn trên 

địa bàn Quảng Nam là nét sáng tạo, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh Quảng 

Nam và là địa phương duy nhất có sự lồng ghép hữu cơ, hiệu quả này, 

Từ đó, các hoạt động về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và khởi nghiệp 

sáng tạo luôn hỗ trợ cho nhau, tạo tiền đề và nền tảng để hướng đến xây 

dựng các sản phẩm sáng tạo, riêng có của Quảng Nam. 

Mô hình Câu Lạc bộ KNST – mái nhà chung của cộng đồng khởi 

nghiệp được thành lập; tuy khó khăn, nhưng là niềm tin và chỗ tin cậy 

để khởi nghiệp. Các không gian làm việc chung từng bước hình thành. 

Các thiết chế này là môi trường khơi nguồn, nuôi dưỡng và phát triển 

các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; là nhân tố quan trọng cho phong trào 

khởi nghiệp của tỉnh. Và, chính thiết chế này, cùng với sự đam mê 

truyền lửa hết mình của lãnh đạo tỉnh, của Tổ Công tác, của tổ chức 

Đoàn, Hội Phụ nữ các cấp,….mà tỉnh ta đã tổ chức được hai Cuộc thi “Ý 

tưởng phụ nữ khởi nghiệp” và “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh”. 

Lần đầu tiên, chúng ta tổ chức Cuộc thi với một lĩnh vực mới mẻ, 

khó khăn, nên gặp nhiều trở ngại và cả lúng túng từ người dự thi đến 

những người trong Ban Tổ chức, trong Hội đồng Giám khảo; nhưng, với 

tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm; Cuộc thi cấp tỉnh và cả Trung 

ương đều thành công. Kết quả hôm nay và tại Cuộc thi Tìm kiếm tài 

năng khởi nghiệp miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Khoa học và Công 

nghệ tổ chức đã minh chứng cho điều chúng ta dám nghĩ, dám làm; dám 

chấp nhận thất bại, khó khăn để thành công. Năm 2018 là năm ý tưởng 

khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam chiếm lĩnh khu vực miền Trung – Tây 

Nguyên và tham gia sự kiện TechFest Quốc gia vào cuối tháng này tại 

Đà Nẵng. 

Thay mặt cộng đồng khởi nghiệp tỉnh nhà, cho phép tôi xin chân 

thành cám ơn UBND tỉnh, mà trực tiếp là đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh phụ trách khởi nghiệp; cám ơn anh Trần Quốc Bảo – Tổng Giám 

đốc VN Đà Thành Group đã luôn là nguồn động viên, nuôi dưỡng và 



truyền lửa tinh thần khởi nghiệp cho các startup Quảng Nam; xin cám ơn 

các bạn đã tham gia phong trào khởi nghiệp và chức mừng các startup 

được vinh danh hôm nay. Và, tôi cũng hy vọng, với truyền thống quê 

hương học giỏi, hiếu học; quê hương canh tân, đổi mới;….thế hệ thanh 

niên Quảng Nam sẽ là lực lượng quyết định thành công của Hệ sinh thái 

KNST tỉnh ta. 

Con đường thành công là rất dài, lắm gian nan và luôn đối diện với 

thất bại; nhưng nếu chúng ta không có sự bắt đầu, dấn thân thì sẽ không 

có thành công. Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh cam kết luôn đồng hành 

cùng các bạn cả lúc thành công lẫn thất bại. 

Xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại 

biểu, các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp tỉnh nhà mạnh khỏe, nuôi 

dưỡng ước mơ và khát vọng trên con đường khởi nghiệp đầy khó khăn, 

nhưng cũng đầy hứng thú. 

Xin cám ơn 


