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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

  Số:     3570  /QĐ-UBND 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Quảng Nam, ngày   08  tháng  11     năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án  

khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2019” 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 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”; 

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh 

Quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình số 

99/TTr-KNST ngày 04/11/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn “Ý tưởng/ dự án khởi nghiệp 

sáng tạo cấp tỉnh năm 2019 (sau đây gọi là Hội đồng), gồm các thành viên sau: 

1. Chủ tịch: Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Phó Chủ tịch: Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - 

Tổ trưởng Tổ Công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. 

3. Các thành viên gồm: 

- Mời ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

- Mời ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

- Mời ông Trần Trí Dũng, Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp. 

- Mời đại diện Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. 

- Mời đại diện Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam (SVF). 

- Mời đại diện Đại học Huế. 
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Điều 2. Hội đồng chịu trách nhiệm đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp 

sáng tạo cấp tỉnh theo đúng tinh thần Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 

01/8/2018 của UBND tỉnh. 

Chủ tịch Hội đồng quyết định mời lãnh đạo Sở, ngành (thành viên thứ 9) và 

chỉ định thành viên phản biện theo lĩnh vực ý tưởng/ dự án khởi nghiệp đánh giá, 

xét chọn.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác Hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên 

quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, KH&CN; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH, KGVX. 
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              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

             KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   
 

   

          Trần Văn Tân 
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