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 QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ  

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 15/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc 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 17/12/2017 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; 

Theo đề nghị của Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ 

trình số 119/TTr-KNST ngày 19/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban 

Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1525/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành, 

đoàn thể thuộc tỉnh; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ 

tịch Hiệp hội du lịch tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành 

viên Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT TU, HĐND, UBMTTQ VN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP, các phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 
 

Hồ Quang Bửu 



2 

 

 

 


		2020-12-10T15:35:33+0700
	Việt Nam
	Hồ Quang Bửu<hoquangbuu@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-12-10T15:35:40+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




