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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của
Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP, ngày 14/03/2014 của Chính phủ
về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 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 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh về
quy định chế độ nhuận bút;
Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt 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;
Theo đề nghị của Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình
số 30/TTr-KNST ngày 26/3/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng
Nam và ban hành kèm theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng thông tin Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam, với 4 chương, 11 điều.
Điều 2. Trưởng Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách
nhiệm đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp theo Thông tư số
09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi
tiết về hoạt động, quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và
mạng xã hội.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền
thông, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Công Thương, Lao động Thương binh Xã hội, Giáo dục – Đào tạo;
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Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;
Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành
phố; Giám đốc Trung tâm CNTT- Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông
Quảng Nam, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam, Trung
tâm Khuyến công – Xúc tiến Thương mại và Quản lý cửa khẩu; Trưởng Ban Điều
hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1511/QĐUBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTN, KTTH, TH, KGVX.
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