
ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TỈNH QUẢNG NAM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:   2062 /KH-UBND                             Quảng Nam, ngày    17  tháng  4  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, hướng tới kỷ niệm 60 

năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ và Ngày hội khởi nghiệp 

sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 955/BKHCN-VP ngày 05/4/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 

năm 2019; 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”; Quyết định số 4396/QĐ-

UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về 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 Quảng Nam; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ 

Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công 

nghệ và Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019 

với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 

năm 2019, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công 

nghệ với các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu thành tựu khoa học và công nghệ 

tỉnh; tạo tinh thần, động lực cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu của 

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm 

nhìn 2030. 

b) Đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), kết nối các 

chủ thể Hệ sinh thái, giới thiệu các dự án khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần, văn hóa 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp sáng 

tạo, góp phần thực hiện bình đẳng giới. 

2. Yêu cầu 

a) Các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn được tổ chức theo đúng chuyên 

đề, bám sát Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch Hệ sinh thái KNST tỉnh đến năm 2025; đề 

xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực để đẩy mạnh phát triển khoa học và công 

nghệ, tạo lập Hệ sinh thái KNST trên địa bàn tỉnh. 
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b) Phát huy vai trò của các cơ quan được giao chủ trì, sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan, tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 03 ngày (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 18/5/2019) 

2. Địa điểm  

a) Địa điểm chính: Trường Đại học Quảng Nam 

b) Các địa điểm khác, tùy theo tính chất các sự kiện sẽ bố trí phù hợp. 

III. CƠ QUAN TỔ CHỨC 

1. Cơ quan thực hiện 

a) Sở Khoa học và Công nghệ; 

b) Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh; 

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

d) Tỉnh đoàn; 

e) Trường Đại học Quảng Nam; 

f) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. 

2. Cơ quan phối hợp 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

e) Sở Tài chính; 

f) Sở Y tế; 

g) Sở Thông tin và Truyền thông; 

h) Báo Quảng Nam; 

i) Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam; 

j) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

k) Tổ Công tác Hỗ trợ KNST thành phố Đà Nẵng; 

l) Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam (SVF); 

m) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; 

n) Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam; 

o) Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng; 

p) Các Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh; 

q) Các Tổ Tư vấn/Hỗ trợ KNST cấp huyện. 
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IV. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

a) Chủ đề tuyên truyền: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo 

tương lai 

b) Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5; 

- Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 

2019 – TechFest Quang Nam 2019; 

- Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo (Quang Nam – The 

Open Land For Startups); 

- Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo trong khởi nghiệp. 

c) Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 10 tháng 5 đến hết tháng 5 năm 2019 

2. Các hoạt động Hội nghị/ Hội thảo/ Diễn đàn 

* Ngày 16 tháng 5 năm 2019 

a) Buổi sáng 

- Hội thảo: Phát triển các giải pháp sáng tạo khoa học – kỹ thuật tỉnh 

Quảng Nam  

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00. 

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ. 

Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 

Cơ quan tham mưu chính: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Quảng Nam. 

Cơ quan phối hợp: Các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam. 

Dự kiến số lượng đại biểu: Từ 150 - 200 người. 

Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Dân vận 

Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban ngành; Tổ Công 

tác Hỗ trợ KNST tỉnh; Ban Chấp hành các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam; các doanh nghiệp liên quan; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; tác giả, đồng tác giả các giải pháp sáng tạo khoa học kỹ 

thuật đạt giải trong vòng 5 năm trở lại đây; đại diện trí thức khoa học - công nghệ 

của tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí. 

b) Buổi chiều 

- Diễn đàn: Khởi nghiệp du lịch thông minh và ký kết Chương trình hợp tác 

giữa Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00. 

Địa điểm: Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam.  
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Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh, Đề án 844 của Chính phủ. 

Cơ quan tham mưu chính: Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, 

Trường Đại học Quảng Nam, Tập đoàn VN Đà Thành. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 300 - 350 người 

Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận 

Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; các ngành liên quan; UBND 

và phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh, huyện; cộng đồng 

khởi nghiệp; Chủ nhiệm các Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức Lễ Kỷ niệm và Khai mạc sự kiện 

Thời gian: Bắt đầu từ 18h45 – 19h30. 

Địa điểm: Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam. 

Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh Quảng Nam. 

Cơ quan tham mưu chính: Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ Công tác Hỗ trợ 

KNST tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trường Đại học 

Quảng Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 450 - 500 người. 

Thành phần: Lãnh đạo Trung ương; UBND các tỉnh; các Sở, Ban, ngành; 

UBND huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Tổ Công tác Hỗ trợ 

KNST tỉnh, huyện; Chủ nhiệm các Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh; doanh 

nhân, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam; sinh viên Quảng Nam. 

- Diễn đàn: “Sinh viên Quảng Nam với KNST thời đại 4.0” 

Thời gian: Bắt đầu từ 19h30.  

Địa điểm: Trung tâm Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam.  

Cơ quan chủ trì tổ chức: Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh, Tỉnh đoàn, Trường 

Đại học Quảng Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Ban Giám hiệu, Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường Đại 

học Quảng Nam, các Trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 450 - 500 người. 

Thành phần: Ban Giám hiệu, Đoàn Trường, Hội sinh viên, sinh viên các 

trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; Chủ nhiệm các Câu lạc 

bộ KNST trên địa bàn tỉnh; doanh nhân, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Quảng 

Nam. 

c) 17h00: Mời cơm đại biểu Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh về dự 
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* Ngày 17 tháng 5 năm 2019 

a) Buổi sáng 

- Hội nghị: Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam  

Thời gian: Bắt đầu từ 7h30. 

Địa điểm: Hội trường số 2, tầng 2 - UBND tỉnh Quảng Nam. 

Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh Quảng Nam. 

Cơ quan tham mưu chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 150 người. 

Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng; các tổ chức khoa học 

và công nghệ trong và ngoài tỉnh. 

11h30: Mời cơm đại biểu dự Hội nghị. 

b) Buổi chiều: 

- Hội thảo: Giải pháp tăng cường ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tế 

sản xuất và đời sống 

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00. 

Địa điểm: Hội trường số 1 - UBND tỉnh Quảng Nam.  

Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh Quảng Nam. 

Cơ quan tham mưu chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 170 người. 

Thành phần: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Sở, Ban, ngành; 

lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các Phòng Kinh tế/Kinh tế 

hạ tầng; Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn tỉnh; các 

Viện, Trường có sản phẩm khoa học và công nghệ ứng dụng tại Quảng Nam; 

doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào 

thực tế sản xuất tại doanh nghiệp; doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; 

Chủ nhiệm các Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh. 

- Diễn đàn: “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh Trung 

học phổ thông tỉnh Quảng Nam” 

Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 – 16h00.  

Địa điểm: Trung tâm Hội thảo -  Trường Đại học Quảng Nam. 

Cơ quan chủ trì tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ Công tác Hỗ trợ 

KNST tỉnh. 

Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 450 người – 500 người. 
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Thành phần: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Ban 

Giám hiệu, Đoàn trường các Trường THPT trên địa bàn tỉnh; học sinh các trường 

THPT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (mỗi trường 100 học sinh). 

17h30: Tiệc chiêu đãi đại biểu tham dự Hội thảo và Diễn đàn. 

* Ngày 18 tháng 5 năm 2019 

- Lễ phát động: “Phụ nữ với khởi nghiệp sáng tạo năm 2019” 

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00.  

Địa điểm: Hội trường Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam. 

Cơ quan chủ trì tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam. 

Cơ quan phối hợp: Tổ Công tác Hỗ trợ KHST tỉnh, Tỉnh đoàn. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 400 - 450 người. 

Thành phần: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, ngành; Hội Liên 

hiệp Phụ nữ các cấp; các Câu Lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh; các dự án khởi 

nghiệp của phụ nữ toàn tỉnh. 

- Bế mạc sự kiện  

Thời gian: Bắt đầu từ 10h00.  

Địa điểm: Hội trường Hội thảo – Trường Đại học Quảng Nam.  

Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh Quảng Nam. 

Cơ quan tham mưu chính: Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ Công tác Hỗ trợ 

KNST tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trường Đại học Quảng Nam. 

Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

Dự kiến số lượng đại biểu: 400 – 450. 

Thành phần: Lãnh đạo Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh, huyện; Chủ 

nhiệm các Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh; cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo 

Quảng Nam. 

3. Hoạt động trưng bày, giới thiệu kết quả khoa học và công nghệ, sản 

phẩm khởi nghiệp tỉnh và sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ cụm miền 

Trung và Tây Nguyên 

Hoàn thành công tác trưng bày, triển lãm: Tất cả các phân khu trưng bày về 

kết quả khoa học và công nghệ và sản phẩm khởi nghiệp tỉnh, phụ nữ miền Trung 

– Tây Nguyên tại Trường Đại học Quảng Nam phải xong trước 15h00, ngày 

16/5/2019. 

Thời gian trưng bày: Từ 15h00 ngày 16/5/2019 đến 12h00 ngày 18/5/2019. 

Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam. 
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a) Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp: 45 gian 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam 

(bao gồm các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh trong khu vực): 20 gian 

trưng bày, kết nối dự án. 

- Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh và phụ nữ 

cụm miền Trung – Tây Nguyên: 25 gian trưng bày, kết nối dự án (Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 15 gian, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 10 gian). 

- Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh Quảng Nam – Trung ương Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Cơ quan tham mưu chính: Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh, Ban Hỗ trợ phụ 

nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Tỉnh đoàn, Trường Đại học Quảng Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong vùng, dự án khởi 

nghiệp của phụ nữ cụm miền Trung – Tây Nguyên; Tổ Công tác Hỗ trợ KNST cấp 

huyện; Chủ nhiệm các Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh. 

b) Khu trưng bày, giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN: 20 gian 

- Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học và 

công nghệ tỉnh Quảng Nam. 

- Cơ quan chủ trì tổ chức: UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Cơ quan tham mưu chính: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, Đại 

học Quảng Nam. 

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng 

Kinh tế Hạ tầng/ Phòng Kinh tế cấp huyện có tham gia trưng bày; Chủ nhiệm các 

dự án khoa học và công nghệ tỉnh; tổ chức, cá nhân có sản phẩm KH&CN. 

c) Khu ẩm thực (các món ăn truyền thống có sáng tạo): 18 gian trưng bày và 

quảng bá sản phẩm. 

- Cơ quan chủ trì tổ chức: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố. 

III. KINH PHÍ 

1. Kinh phí: Ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có). 

2. Thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp dự toán kinh phí của 

các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các hoạt động, gửi Sở Tài chính thẩm tra, 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND 

tỉnh thành lập Ban Tổ chức; trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban hoạt động Khoa học và 

Công nghệ; 
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b) Tổ chức tuyên truyền trực quan tại cơ quan, các tổ chức trực thuộc; tuyên 

truyền trên các kênh thông tin KH&CN tỉnh; 

c) Chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức các hoạt động KH&CN (Hội 

nghị, hội thảo, trưng bày kết quả KH&CN);  

d) Phối hợp Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh thống nhất bố trí gian hàng và 

thực hiện công tác trang trí tổng thể tại điểm diễn ra các hoạt động chính; 

e) Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hướng tới 

kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ (kết hợp Khai mạc 

TechFest). 

2. Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh 

a) Trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; 

b) Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển 

kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh đoàn trong việc tổ chức các hoạt 

động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam năm 2019 và thanh niên, phụ 

nữ khởi nghiệp tỉnh, cụm miền Trung – Tây Nguyên; 

c) Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh thông tin khởi 

nghiệp sáng tạo quốc gia, kênh thông tin khởi nghiệp của tỉnh; 

d) Chủ trì đảm bảo cơ sở vật chất chung cho công tác trưng bày và giới 

thiệu KH&CN, sản phẩm khởi nghiệp; 

e) Tổ chức mời các địa phương và chỉ đạo các Câu lạc bộ KNST trên địa 

bàn tỉnh tham gia TechFest Quang Nam 2019; 

f) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quảng 

Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh tại các điểm tổ chức sự 

kiện, phục vụ tuyên truyền Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam, hướng tới kỷ 

niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ, Ngày hội Khởi nghiệp 

sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019 và Ngày phụ nữ khởi nghiệp 

cụm miền Trung – Tây Nguyên; 

g) Chủ trì vận động tài trợ cho công tác thông tin, tuyên truyền trực quan 

sinh động cho sự kiện; 

h) Tổ chức Lễ bế mạc TechFest Quang Nam 2019. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trong việc kết hợp tổ chức Ngày Phụ nữ 

Khởi nghiệp cụm miền Trung và Tây Nguyên tại Quảng Nam; trực tiếp làm Phó 

Trưởng Tiểu ban hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, phụ trách phần trưng bày dự án, 

sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp (bao gồm các nội dung phối hợp với Ban Hỗ trợ phụ 

nữ phát triển kinh tế - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam); 

b) Chỉ đạo Hội Phụ nữ cấp huyện và phối hợp với Tổ Công tác Hỗ trợ 

KNST tỉnh trong việc tuyển chọn dự án, sản phẩm tham gia trưng bày;  
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c) Chủ trì tổ chức các hoạt động liên quan đến Phụ nữ khởi nghiệp; thực 

hiện công tác truyền thông, truyền thông tại cơ quan và trên kênh thông tin của 

Phụ nữ; 

d) Chủ trì, phối hợp Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh trong trưng bày, giới 

thiệu các sản phẩm có tính sáng tạo tại không gian ẩm thực; 

e) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh trong việc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp cụm miền Trung – Tây Nguyên tại 

Quảng Nam (có Kế hoạch riêng). 

4. Tỉnh đoàn 

a) Trực tiếp làm Phó Trưởng Tiểu ban hoạt động khởi nghiệp sáng tạo phụ 

trách toàn bộ các hoạt động có liên quan đến thanh niên, sinh viên, học sinh tham 

gia các hoạt động Ngày hội Khởi nghiệp Quảng Nam năm 2019; 

b) Chủ trì, phối hợp Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh tổ chức công bố và trao 

giải dự án khởi nghiệp cấp tỉnh tại Lễ tổng kết và bế mạc TechFest (theo Quyết 

định số 3223 của UBND tỉnh); 

c) Phối hợp cùng Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Diễn đàn “Sinh viên 

Quảng Nam với KNST thời đại 4.0”, Diễn đàn “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp 

sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam”; 

d) Chủ trì, phối hợp với Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh trong việc tuyển chọn các dự án khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP tham gia 

trưng bày, kết nối dự án khởi nghiệp; 

e) Thực hiện công tác truyền thông tại cơ quan và trên kênh thông tin của 

Tỉnh đoàn. 

5.  Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Chủ trì, phối hợp với với Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh, Tỉnh đoàn, 

Trường Đại học Quảng Nam tổ chức Diễn đàn “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp 

sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam” tại Trường Đại học 

Quảng Nam; 

b) Tuyển chọn các dự án (4-5 ý tưởng) của học sinh trung học đạt giải cao 

trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học tham gia trưng bày, giới thiệu 

kết nối để phát triển thành sản phẩm khởi nghiệp;  

c) Thực hiện công tác truyền thông tại cơ quan và trên kênh thông tin của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Tạo điều kiện trong công tác tuyên truyền trực quan sinh động trên địa 

bàn thành phố Tam Kỳ và tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; 

b) Tham gia các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, KH&CN theo đề 

nghị của các cơ quan thường trực Ban Tổ chức. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham gia các diễn 

đàn, Hội thảo để đối thoại, giải đáp thủ tục, các cơ chế liên quan đến thành lập, 

phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

b) Cung cấp các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế  

a) Tham gia tham luận về KH&CN phục vụ phát triển ngành, lĩnh vực; 

b) Chỉ đạo, tạo điều kiện cho các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tham 

gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện. 

9. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình 

Quảng Nam, Báo Quảng Nam 

Tổ chức thông tin, truyền thông Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ 

Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công 

nghệ, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019 và 

Ngày phụ nữ khởi nghiệp cụm miền Trung – Tây Nguyên tại Quảng Nam. 

11. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Chủ trì tham mưu Hội 

thảo “Phát triển giải pháp sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Quảng Nam”. 

12. Trường Đại học Quảng Nam 

a) Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất (sân bãi, hội trường, điện, nước) và 

phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh trong việc tổ 

chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và tổ chức trưng bày, triễn lãm kết quả 

KH&CN, sản phẩm khởi nghiệp; tham gia Ban Tổ chức, trực tiếp phụ trách cơ sở 

vật chất cho toàn bộ hoạt động diễn ra tại Đại học Quảng Nam; 

b) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ Công 

tác Hỗ trợ KNST tỉnh trong thực hiện Lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ 

Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công 

nghệ và Khai mạc TechFest Quang Nam lần thứ Nhất, năm 2019; “Khởi nghiệp du 

lịch thông minh”, Diễn đàn “Sinh viên Quảng Nam với KNST thời đại 4.0”, Diễn 

đàn “Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông 

tỉnh Quảng Nam”; 

c) Huy động lực lượng sinh viên tham gia các hoạt động diễn ra tại trường 

theo Kịch bản chung do Ban Tổ chức ban hành; 

d) Thành lập Đội sinh viên tình nguyện (40 – 60 sinh viên) tham gia công 

tác hướng dẫn và bảo vệ trong các ngày diễn ra sự kiện tại Trường. 

13. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

a) Chủ trì, kết hợp các hoạt động của hiệp hội với hoạt động của Ngày hội 

Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019 để lan tỏa tinh thần 

khởi nghiệp toàn tỉnh; 
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b) Đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp du lịch thông minh và ký kết 

Chương trình hợp tác giữa Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh với Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh Quảng Nam; 

c) Tổ chức tài trợ cho hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động và gian 

hàng trưng bày các dự án khởi nghiệp, KH&CN diễn ra trong sự kiện; 

d) Vận động doanh nghiệp tham gia TechFest Quang Nam 2019 để hỗ trợ, 

kết nối các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

e) Tổ chức chương trình đào tạo khởi nghiệp. 

14. UBND huyện, thị xã, thành phố 

a) Tổ chức tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện và trên hệ thống phát 

thanh – truyền hình cấp huyện; 

b) Tổ chức tuyển chọn và hỗ trợ các cơ quan khoa học giới thiệu kết quả 

KH&CN nổi bật; các sản phẩm khởi nghiệp của địa phương tham gia TechFest 

Quang Nam 2019; 

c) Phân công lãnh đạo UBND và các Phòng chuyên môn tham gia xuyên 

suốt các hoạt động diễn ra sự kiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, 

hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ và Ngày 

hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ Nhất, năm 2019 kết hợp Ngày 

phụ nữ khởi nghiệp cụm miền Trung – Tây Nguyên; đề nghị các cơ quan, đơn vị 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Hội LHPN Việt Nam; 

- TTTU, TT HĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng tỉnh ủy; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; 

- Tổ Công tác Hỗ trợ KNST tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Đại học Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam; Đài PT-TH Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tân 

                                              


		2019-04-17T14:44:33+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




