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KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo 

tỉnh Quảng Nam lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021
Chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện 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 về đẩy mạnh 
công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
tỉnh, Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch 
nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai 
đoạn 2020 – 2025, Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND 
tỉnh về Kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2021; theo 
đề nghị của Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-
KNST ngày 20/01/2021.

 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp 
sáng tạo tỉnh lần thứ hai–TechFest Quang Nam 2021 hướng tới kỷ niệm 550 năm 
Danh xưng Quảng Nam (1471-2021), 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh (1931-2021), với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi 
nghiệp sáng tạo, gồm các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy và khơi dậy truyền thống canh tân, đổi mới của Quảng Nam 

trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; 
- Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho 

mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; tạo lập văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; 

- Đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), kết nối các 
chủ thể Hệ sinh thái, giới thiệu, quảng bá, trưng bày các dự án, sản phẩm khởi 
nghiệp, sáng tạo sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
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tỉnh Quảng Nam; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, nông 
dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện bình đẳng giới.

2. Yêu cầu
 Các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn được tổ chức theo đúng chuyên 

đề, bám sát Kế hoạch Hệ sinh thái KNST tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; tạo tinh thần 
và đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực để tạo lập và thúc đẩy Hệ sinh thái 
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Lồng ghép các dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thanh 
niên, Nông dân, Phụ nữ, Học sinh, Sinh viên; các sản phẩm OCOP, sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu; các tác giả/ đồng tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và Hội thi khoa học kỹ 
thuật trung học trên địa bàn tỉnh; kết nối với các dự án khởi nghiệp khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên, cả nước và quốc tế;

Công tác trưng bày, giới thiệu ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sản 
phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức ấn tượng 
và thuận lợi, lan tỏa rộng đến toàn xã hội.

Phát huy vai trò của các cơ quan được giao chủ trì và có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan chủ trì các hoạt động theo phân công xây dựng Kế hoạch và 
thống nhất với các cơ quan, đơn vị phối hợp để triển khai thực hiện đạt mục tiêu 
đề ra.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 03 (Ba)ngày (dự kiến từ ngày 23 đến ngày 25/3/2021)
2. Địa điểm: 
a) Địa điểm chính: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
b) Các địa điểm khác, tùy theo tính chất các sự kiện sẽ được bố trí các địa 

điểm trên địa bàn Quảng Nam.
III. CƠ QUAN TỔ CHỨC
1. Cơ quan chỉ đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
2. Cơ quan tổ chức
- Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (Ban Điều hành);
- Tỉnh đoàn Quảng Nam;
- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
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- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Sở Công Thương;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
-Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
3. Cơ quan phối hợp
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Hội/Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
4.  Cơ quan, đơn vị đồng hành xuyên suốt TechFest Quảng Nam lần 2
- Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam;
- Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (SVF);
- Tập đoàn ô tô Trường Hải;
- Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành;
- Bảo hiểm AIA Quảng Nam.
- Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam (QNB)
* Ghi chú: Quá trình thực hiện, các cơ quan tổ chức liên hệ mời và điều 

chỉnh các đơn vị đồng hành phù hợp thực tế.
IV. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
a) Chủ đề tuyên truyền: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng 

tạo.
b) Băng rôn, khẩu hiệu:
- Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo
- Sáng tạo để phát triển bền vững
- Sáng tạo để nâng tầm và hội nhập sản phẩm địa phương
- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai
- Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công!
- Thanh niên Quảng Nam xung kích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- Nông dân Quảng Nam khát vọng khởi nghiệp sáng tạo.
- Tự lực – Tự tin – Sáng tạo
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- Khởi nghiệp và OCOP địa phương hướng đến toàn cầu
- Phát huy truyền thống hiếu học, canh tân của quê hương, Sinh viên, Học 

sinh Quảng Nam nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp sáng tạo
c) Kênh thông tin tuyên truyền và phân công thực hiện:
- Ban Điều hành tổ chức thông tin, tuyên truyền trên VTV8, NETVIET, 

Cổng thông tin khởi nghiệp quốc gia, Cổng thông tin KNST tỉnh, các trang mạng 
xã hội và thực hiện công tác thông tin, truyền thông trên các cơ quan báo chí khác.

- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tổ chức thông 
tin, tuyên truyền thường xuyên trên các số báo, chương trình phát thanh, truyền 
hình tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có Cổng/Trang thông tin điện tử mở 
chuyên mục tuyên truyền thường xuyên.

d)Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 2 đến hết tháng 3 năm 2021.
2. Các hoạt động Hội nghị/ Hội thảo/ Diễn đàn:
2.1. Ngày 23/3/2021(Ngày thứ nhất)
a) Buổi sáng:
- Lễ Khai mạc TechFest Quảng Nam lần thứ 2 với chủ đề: Quảng Nam – 

vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo
+ Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 – 8 giờ 30.
+ Địa điểm: Tại Hội trường lớn Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
+ Số lượng đại biểu (dự kiến): 700 - 900 người.
+ Phân công thực hiện:
. Ban Điều hành phối hợp Văn phòng UBND tỉnh: In ấn và phát hành Giấy 

mời, làm công tác tổ chức chương trình khai mạc, tham mưu phát biểu khai mạc 
của lãnh đạo tỉnh và mời đại biểu cơ quan Trung ương, tỉnh, thành khu vực miền 
Trung – Tây Nguyên, Sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và triệu tập cộng đồng khởi 
nghiệp tỉnh tham gia Lễ Khai mạc (150 người).

. Tỉnh đoàn Quảng Nam triệu tập cán bộ Đoàn và lực lượng Thanh niên 
tham gia Lễ và tiếp tục tham gia đối thoại với lãnh đạo tỉnh:  400 người.

. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh triệu tập cán bộ,  hội viên và các hội viên nữ 
khởi nghiệp: 100 người.

. Hội Nông dân tỉnh triệu tập cán bộ,  hội viên và các nông dân khởi nghiệp: 
100 người.

. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại học 
Quảng Nam mời giáo viên, học sinh, sinh viên: Mỗi đơn vị 50 người.

. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh mời cán bộ khoa học, đội 
ngũ trí thức: 50 người.
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. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh mời doanh nhân: 50 
người (bao gồm cả doanh nhân thuộc Câu Lạc bộ Doanh nhân QNB)

. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và UBND thành phố Hội An đảm 
bảo điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Khai mạc, Bế mạc TechFest Quảng Nam 
lần thứ 2 và chương trình văn nghệ tại Khai mạc với chủ đề: Văn hóa Quảng Nam 
hội nhập và phát triển.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham dự và phối 
hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Hội/ Câu Lạc bộ KNST hỗ trợ 
cộng đồng khởi nghiệp tham gia.

- Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên và chương trình tuyên dương 
thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

+ Địa điểm: Tại Hội trường lớn - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
+ Thời gian: bắt đầu từ 9 giờ 00 – 11 giờ 30.
+ Cơ quan chủ trì tổ chức: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
+ Dự kiến số lượng đại biểu: 400 – 500 người.
+ Phân công thực hiện:
+ Tỉnh đoàn Quảng Nam chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung chương trình 

(làm công tác tổ chức, mời đại biểu và triệu tập thanh niên, chuẩn bị nội dung, 
dẫn chương trình đối thoại,....)

+ Ban Điều hành và Lãnh đạo các ngành, địa phương tham dự và trả lời, 
hướng dẫn các nội dung liên quan đến ngành mình theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh 
chủ trì đối thoại.

b) Buổi chiều
- Hội thảo “Kết mối mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiêp sáng tạo miền 

Trung – Tây Nguyên”
+ Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Dự kiến số lượng đại biểu: Từ  150 - 200 người.
+ Phân công thực hiện:
. Mời Cục Phát triển Thị trường và DN KH&CN, Văn phòng Đề án 844 

đồng chủ trì với Ban Điều hành
. Ban Điều hành ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện. 
. Mời cộng đồng khởi nghiệp miền Trung – Tây Nguyên; các chuyên gia, 

cố vấn khởi nghiệp;....tham gia
- Diễn đàn “Ươm mầm khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên”
+ Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30
+ Địa điểm: Hội trường lớn-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
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+ Dự kiến số lượng đại biểu: Từ  300 -500 học sinh, sinh viên
+ Phân công thực hiện:
. Hội Sinh viên Quảng Nam đảm nhận toàn bộ chương trình (làm công tác 

tổ chức, kiểm tra hội trường, công tác phục vụ,....) và thống nhất Kế hoạch chi tiết 
với Ban Điều hành, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội, Trường Đại học Quảng Nam để thực hiện.

. Ban Điều hành mời chuyên gia khởi nghiệp tham gia Diễn đàn.

. Sở Giáo dục và Đào tạo mời giáo viên, học sinh các trường trung cấp; các 
em tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật trung học:  100 người.

. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thống nhất Hội Sinh viên Quảng 
Nam mời giao viên, học sinh, sinh viên các trường nghề: 200 người

. Trường Đại học Quảng Nam mời giáo viên, sinh viên: 200 người
- Các hoạt động kết nối, giới thiệu ý tưởng dự án khởi nghiệp, sản phẩm 

OCOP với nhà đầu tư, cố vấn khởi nghiệp
+ Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00
+ Địa điểm: Khu làm việc của Ban Tổ chức – Khu trưng bày, Trung tâm 

Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Dự kiến số lượng đại biểu: Từ  100 -150 người.
+ Phân công thực hiện:
. Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức mời các 

ý tưởng, dự án khởi nghiệp của hội viên, đoàn viên.
. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Nam, Liên hiệp các Hội Khoa 

học Kỹ thuật tỉnh tổ chức mời các ý tưởng, giải pháp đạt giải trong các Cuộc 
thi/Hội thi liên quan đến khoa học kỹ thuật, sáng tạo.

. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp kết nối và hỗ trợ các ý tưởng/ dự 
án tham gia kết nối.

. Ban Điều hành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (bao gồm cả Câu Lạc bộ doanh 
nhân Quảng Nam phía Nam), Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Quỹ 
khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam (SVF); Công ty CP Tập đoàn VN 
Đà Thành; Bảo hiểm AIA Quảng Nam;…mời các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp 
tham gia.

2.2. Ngày 24/3/2021 (Ngày thứ hai)
a) Buổi sáng:
- Hội thảo: “Du lịch cộng đồng và nông thôn - cơ hội và thách thức”
+ Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00 - 11 giờ 00
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh 
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+ Phân công thực hiện:
. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Quảng Nam và Hiệp hội du 

lịch tỉnh đồng phối hợp tham mưu thực hiện và thống nhất phân công nhiệm vụ 
cụ thể, đảm bảo chương trình đề ra.

. Ban Điều hành phối hợp triển khai.

. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố mời các chủ thể liên quan 
đến phát triển du lịch cộng đồng và nông thôn tham gia.

b) Buổi chiều:
- Hội thảo Khoa học “Bảo vệ tài sản trí tuệ trong hình thành doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm”.
+ Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Dự kiến số lượng Đại biểu: 150 đến 200 đại biểu.
+ Phân công thực hiện:
. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, 

mời báo cáo viên/ tham gia báo cáo về các nội dung: Vai trò của sở hữu trí tuệ 
trong xây dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ, cơ chế hỗ trợ của Trung ương và tỉnh liên 
quan đến sở hữu trí tuệ, tài liệu hướng dẫn xây dựng sở hữu trí tuệ ban đầu và mời 
doanh nghiệp tham gia: 50 người.

. Ban Điều hành chịu trách nhiệm phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ 
trong công tác tổ chức; nội dung định vị giá trị tài sản thương hiệu sản phẩm khởi 
nghiệp và OCOP tỉnh; cơ chế về hỗ trợ khởi nghiệp và mời cộng đồng khởi nghiệp 
tham gia: 50 người.

. Văn phòng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và Chi cục 
Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm nội dung Giải pháp và phương pháp xây 
dựng Hồ sơ OCOP tỉnh và mời chủ thể OCOP tham gia: 100 người.

. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tham dự và cử cán 
bộ tham mưu công tác quản lý KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp và tác giả khởi nghiệp, 
chủ thể OCOP tham gia.

- Diễn đàn “Nông dân Quảng Nam – khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa 
phương”

+ Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00.
+ Địa điểm: Hội trường lớn - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
+ Dự kiến số lượng Đại biểu: 600 đến 700 đại biểu.
+ Phân công thực hiện:
. Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương ban 

hành Kế hoạch tổ chức thực hiện; công bố Chương trình Nông dân khởi nghiệp; 
phát động nông dân khởi nghiệp năm 2021.
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. Ban Điều hành tổ chức báo cáo/ mời chuyên gia báo cáo về khởi nghiệp 
từ thế mạnh địa phương và cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh.

. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh và các vấn đề liên quan 
đến ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp.

2.3. Ngày 25/3/2021 (Ngày thứ ba)
a) Buổi sáng:
- Hội thảo“Phụ nữ sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp” và phát động 

Chương trình khởi nghiệp năm 2021
+ Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00–9 giờ 30.
+ Địa điểm: Hội trường lớn-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
+ Dự kiến số lượng Đại biểu: 500 đến 700 đại biểu.
+ Phân công thực hiện:
. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và chỉ 

đạo các cấp hội toàn tỉnh tổ chức thực hiện.
. Ban Điều hành phối hợp thực hiện, mời chuyên gia báo cáo hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp.
. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Hội Phụ nữ 

cấp huyện tham gia chương trình.
- Lễ Bế mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 2 – 2021 với chủ đề 

“Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”
+ Thời gian: 9 giờ 30 – 10 giờ 00.
+ Địa điểm: Hội trường lớn - Trung tâm Văn hóa tỉnh.
+ Dự kiến số lượng Đại biểu: 500 đến 700 đại biểu.
+ Phân công thực hiện:
. Ban Điểu hành phối hợp với  Văn phòng UBND tỉnh: In ấn và phát hành 

Giấy Mời, làm công tác tổ chức chương trình Bế mạc, tham mưu phát biểu Bế 
mạc và triệu tập cộng đồng khởi nghiệp tỉnh tham gia Lễ Bế mạc (50 người).

. Tỉnh đoàn Quảng Nam triệu tập cán bộ Đoàn và lực lượng thanh niên khởi 
nghiệp: 100 người.

. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh mời và triệu tập tất cả đại biểu tham gia Hội thảo 
“Phụ nữ sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp” và phát động Chương trình 
khởi nghiệp năm 2021.

. Hội Nông dân tỉnh triệu tập cán bộ hội và các nông dân khởi nghiệp: 100 
người.

. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đại học 
Quảng Nam mời giáo viên, học sinh, sinh viên: Mỗi đơn vị 50 người.
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. Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh mời cán bộ khoa học, đội ngũ 
trí thức: 50 người

. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh mời doanh nhân: 100 
người (bao gồm cả doanh nhân thuộc Câu Lạc bộ Doanh nhân QNB)

. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham dự và phối 
hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. Hội/ Câu Lạc bộ KNST hỗ trợ 
cộng đồng khởi nghiệp tham gia.

* Ghi chú: Quá trình hợp tác với các chuyên gia, các đơn vị hỗ trợ khởi 
nghiệp quốc gia; Ban Điều hành thống nhất với các cơ quan chủ trì tổ chức các 
Hội thảo, diễn đàn có thể điều chỉnh thời gian tổ chức các Hội thảo, diễn đàn có 
trong Kế hoạch này.

3. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; 
OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

3.1. Hoàn thành công tác trưng bày, triển lãm:
a) Công tác hợp đồng đơn vị thi công, trình duyệt sơ đồ mặt bằng và trang 

trí tổng thể: Trong tháng 02/2021.
b) Tất cả các phân khu trưng bày phải hoàn thành trước khi tổ chức ngày 

hội 02 ngày.
c) Phân công thực hiện:
- Ban Điều hành chủ trì tổ chức công tác hợp đồng nhà tổ chức sự kiện theo 

đúng quy định hiện hành
- Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn Ban Điều hành hợp đồng tổ chức theo 

quy định, đảm bảo thời gian diễn ra sự kiện.
3.2. Thời gian trưng bày: Từ 14 giờ 30 ngày 22/3 đến 16 giờ 00 ngày 

26/3/2021
3.3. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Tam Kỳ, Quảng Nam)
3.4. Phân khu trưng bày: 100 gian
a) Trong tỉnh
- Sản phẩm Khởi nghiệp – OCOP – Công nghiệp nông thôn tiêu biểu: 60 

gian (kể cả gian làm việc của Ban Tổ chức: 02 gian)
Cơ quan thực hiện: Ban Điều hành chủ trì, phối hợp Tỉnh đoàn, Hội liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Chi cục Phát triển Nông thôn, Trung tâm 
khuyến công - Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu thuộc Sở Công Thương.

+ Khu trưng bày và xúc tiến sản phẩm Thanh niên: 18 gian
+ Khu trưng bày và xúc tiến sản phẩm Phụ nữ: 18 gian
+  Khu trưng bày và xúc tiến sản phẩm Nông dân: 18 gian
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- Sản phẩm giải pháp đạt giải cao các Cuộc thi/Hội thi liên quan đến khoa 
học và kỹ thuật tỉnh; ý tưởng, dự án khởi nghiệp học, sinh, sinh viên: 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: 02 gian trưng bày ( ý tưởng, giải pháp tiêu biểu 
của cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh).

+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 04 gian trưng bày (ý tưởng, giải 
pháp, sản phẩm tiêu biểu của học sinh, sinh viên khối trường nghề).

+ Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh: 02 gian trưng bày (ý tưởng, 
giải pháp tiêu biểu của cuộc thi/ hội thi sáng tạo kỹ thuật).

+ Đại học Quảng Nam: 02 gian trưng bày (ý tưởng, giải pháp tiêu biểu của 
sinh viên nhà trường). 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp 
và hỗ trợ để các sản phẩm Khởi nghiệp, OCOP và sản phẩm Công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu tham gia.

* Chi chú: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn căn 
cứ tiêu chí và đối chiếu với các ý tưởng, dự án được công nhận để giới thiệu 
Thường trực Ban Tổ chức để thống nhất danh sách tham gia trưng bày

b) Ngoài tỉnh và các cơ quan phối hợp
- Số địa phương tham gia: 03 - 05 tỉnh/thành khu vực miền Trung – Tây 

Nguyên và tỉnh, thành phố có mối liên kết khởi nghiệp với Quảng Nam.
- Tống số gian hàng: 30 – 40 gian trưng bày.
- Sản phẩm: Khởi nghiệp và OCOP của các địa phương.
- Phân công thực hiện: Ban Điều hành tham mưu UBND tỉnh có văn bản 

mời các tỉnh, thành phố mời tham gia Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 2 – 
2021 với chủ đề “Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo và giới 
thiệu, hỗ trợ dàn dựng và trang trí gian hàng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của 
địa phương tham gia.

c) Tiêu chí chọn sản phẩm tham gia trưng bày:
- Là các sản phẩm được công nhận ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, 

sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu;

- Ý tưởng, giải pháp, dự án, sản phẩm khởi nghiệp đạt giải trong các Cuộc 
thi/ Hội thi liên quan đến khoa học kỹ thuật, tin học,...từ tỉnh trở lên; sản phẩm 
chuẩn bị tham gia đánh giá, công nhận dự án khởi nghiệp cấp tỉnh và tham gia 
OCOP (do Chi cục Phát triển Nông thôn giới thiệu)

- Đối với sản phẩm, đảm bảo chất lượng, mẫu mã bao bì đúng quy định, 
đẹp

3.5. Khu ẩm thực xứ Quảng (các món ăn, thức uống truyền thống có sáng 
tạo): 18 gian phục vụ du khách và quảng bá sản phẩm)



11

a) Tiêu chí: Là các món ăn truyền thống, đặc sản của Quảng Nam; đảm bảo 
chất lượng và chịu trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm; giá cả phù hợp, công 
bố giá và không nâng giá.

b) Cơ quan chủ trì tổ chức: Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
c) Cơ quan phối hợp: 
- Ban Điều hành bố trí Khu ẩm thực phù hợp với không gian trưng bày, 

không ảnh hướng đến toàn bộ khu trưng bày.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức gian ẩm thực 

của địa phương mình đúng nơi trưng bày, phối hợp trong công tác dịch vụ và đảm 
bảo vệ sinh.

3.6. Pano và khẩu hiệu tuyên tuyền (cỡ lớn) tại Khu trưng bày:
- Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo (Kỷ niệm 550 năm 

Danh xưng Quảng Nam)
- Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công (Chương 

trình Đề án 939)
- Thanh niên Quảng Nam xung kích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Kỷ niệm 

90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
- Nông dân Quảng Nam khát vọng khởi nghiệp sáng tạo (Chương trình khởi 

nghiệp nông dân của Trung ương Hội)
- Phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi của quê hương, sinh viên, học 

sinh Quảng Nam nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp sáng tạo (Đề án 1665)
4. Chương trình nghệ thuật:
4.1. Đêm thứ Nhất, từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 30, ngày 23/3/2021.
a) Chủ đề: Âm vang Tuổi trẻ Quảng Nam (Chào mừng 90 năm thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2011)) với các nội dung ca ngợi Bác, Đảng, tuổi 
trẻ và quê hương;....

b) Địa điểm: Sân khấu ngoài trời tại Trung tâm văn hóa tỉnh 
c) Đơn vị thực hiện: Tỉnh đoàn Quảng Nam
d) Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
4.2. Đêm thứ Hai, từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 30, ngày 24/3/2021
a) Chủ đề: Quảng Nam – hội tụ văn hóa và lan tỏa khởi nghiệp (Chào mừng 

550 năm danh xưng Quảng Nam (1471-2021)) với các nội dung về giá trị văn hóa 
(dân ca, hò khoan, bài chòi, cồng chiêng,....)

b) Địa điểm: Sân khấu ngoài trời tại Trung tâm văn hóa tỉnh.
c) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
d) Đơn vị phối hợp: Ban Điều hành, UBND thành phố Hội An, UBND 

huyện Đông Giang.
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III. KINH PHÍ
1. Nguồn kinh phí: 
- Ngân sách Nhà nước: Sở Tài chính kiểm tra, xử lý nguồn.
- Vận động tài trợ các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Điều hành chịu trách nhiệm:
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức và thừa ủy quyền UBND tỉnh chỉ đạo, 

theo dõi, tổng hợp toàn bộ sự kiện TechFest Quang Nam 2021 với chủ đề “Quảng 
Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo 

- Tham mưu tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc TechFest Quang Nam 2021
- Chủ trì đảm bảo cơ sở vật chất chung cho công tác trưng bày và giới thiệu 

sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức phục vụ các đại biểu ở xa dự Lễ Khai mạc, Bế mạc 
và các sự kiện diễn ra trong TechFest Quảng Nam 2021.

- Tổ chức mời các địa phương và chỉ đạo các Câu Lạc bộ KNST trên địa 
bàn tỉnh tham gia TechFest Quang Nam 2021.

- Tổ chức đoàn công tác làm việc với các tỉnh, thành phố để tuyên truyền, 
mời tham gia sự kiện và trưng bày sản phẩm. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí chi tiết cho 
từng hoạt động và tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định chi tiết và phối hợp với 
các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

2. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện theo phân công. 
- Chủ trì chỉ đạo Hội Phụ nữ cấp huyện phối hợp với UBND cùng cấp trong 

việc giới thiệu, tuyển chọn dự án, sản phẩm tham gia trưng bày.
- Chủ trì tổ chức hoạt động liên quan đến Phụ nữ khởi nghiệp; thực hiện 

truyền thông, truyền thông tại cơ quan và trên kênh thông tin của Phụ nữ;
3. Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Sinh viên Quảng Nam
- Phụ trách các hoạt động liên quan đến thanh niên, sinh viên, học sinh tham 

gia các hoạt động TechFest Quang Nam 2021; 
- Thực hiện công tác truyền thông, truyền thông tại cơ quan và trên kênh 

thông tin của Tỉnh đoàn
- Chủ trì, thống nhất với Ban Điều hành, Hội 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

4. Hội Nông dân tỉnh
- Phụ trách toàn bộ các hoạt động có liên quan đến nông dân tham gia 

TechFest Quang Nam 2021;
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- Thực hiện truyền thông tại cơ quan và trên kênh thông tin của Hội Nông 
dân

- Chủ trì, thống nhất với Ban Điều hành, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn trong 
việc tuyển chọn các dự án khởi nghiệp từ sản phẩm OCOP tham gia trưng bày, 
kết nối dự án khởi nghiệp

5. Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh Xã 
hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông 
nghiệp và PTNT, Công Thương; Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, 
Đại học Quảng Nam chịu trách nhiệm:

- Triển khai các nhiệm vụ theo phân công liên quan đến tổ chức hoạt động 
TechFest Quang Nam 2021;

- Thực hiện công tác truyền thông, truyền thông tại cơ quan và trên kênh 
thông tin của ngành.

- Tham gia công tác tổ chức trưng bày, giới thiệu ý tưởng, dự án, sản phẩm 
khởi nghiệp, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu,....

- 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.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng 
Nam, Báo Quảng Nam chịu trách nhiệm: Tổ chức thông tin, truyền thông 
TechFest Quang Nam 2021.

7. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định dự toán chi tiết, tham mưu xử 
lý nguồn kinh phí triển khai thực hiện của các đơn vị liên quan.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm
- Tổ chức tuyên truyền trực quan tại Trung tâm huyện, thị xã, thành phố và 

tuyên truyền trên hệ thống phát thanh – truyền hình cấp huyện;
- Tổ chức tuyển chọn và hỗ trợ các giới thiệu; các sản phẩm khởi nghiệp 

của địa phương tham gia TechFest Quang Nam 2021.
- Phân công lãnh đạo, Phòng Kinh tế Hạ tầng/ Kinh tế tham gia và hỗ trợ 

các ý tưởng, dự án tham gia xuyên suốt các hoạt động diễn ra sự kiện
9. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, CLB doanh nhân 

Quảng Nam phía Nam:
- Kết hợp các hoạt động của hiệp hội với hoạt động của TechFest Quang 

Nam 2021 để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp toàn tỉnh;
- Tổ chức tài trợ cho hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động và gian 

hàng trưng bày các dự án khởi nghiệp, Khoa học và Công nghệ diễn ra trong sự 
kiện.

- Vận động doanh nghiệp tham gia TechFest Quang Nam 2021 để hỗ trợ, 
kết nối các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh;
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10. Đề nghị các đơn vị đồng hành xuyên suốt TechFest Quảng Nam lần 
2 – 2021 phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ:

- Kết nối các hoạt động để tổ chức trong dịp TechFest Quang Nam 2021  
nhằm lan tỏa và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.

- Phối hợp với Ban Điều hành, quan tâm tài trợ hoạt động về tuyên truyền 
trực quan sinh động và tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp.

Thủ trưởng cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm thống nhất với cơ quan phối 
hợp ban hành Kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá 
trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc tổng hợp gửi Ban Điều hành Hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết (kể cả 
tham mưu điều chỉnh lại Kế hoạch nếu tình hình dịch bệnh Covid – 19 phức tạp, 
kéo dài)./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục 
và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã 
hội;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các Phó Chủ tịch tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh;
- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Điều hành hỗ trợ KNST tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam;
- Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN 
Việt Nam (SVF);
- Tập đoàn ô tô Trường Hải;
- Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành;
- Bảo hiểm AIA Quảng Nam;
- CLB Doanh nhân Quảng Nam phía Nam;
- Hội, CLB KNST trên địa bàn tỉnh (do Ban 
Điều hành sao gửi)
- Lưu: VT, KTTH, KGVX,TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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