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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:         /QĐ-UBND  Quảng Nam, ngày     tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;
Căn cứ 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 188/QĐ-TTg ngày 09/2/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi một số Điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016;

Căn cứ 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”;

Căn cứ 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”;

Căn cứ Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo;

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND, ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh 
phê duyệt Kế hoạch “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, 
giai đoạn 2018 – 2025”; Quyết định số 1625/QĐ-UBND, ngày 15/6/2020 của 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025”;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 
02/11/2020 của HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ 
trình số 119/TTr-KNST ngày 13/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022, với các nội dung chính sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-844-qd-ttg-de-an-ho-tro-he-sinh-thai-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-den-2025-2016-311936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-939-qd-ttg-2017-de-an-ho-tro-phu-nu-khoi-nghiep-giai-doan-2017-2025-353813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-1665-qd-ttg-2017-de-an-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-den-nam-2025-365846.aspx
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1. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kiến thức, nhận 
thức Hệ sinh thái cho cán bộ, công chức, viên chức các huyện, thị xã, thành phố 
(cấp huyện); lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên, nông dân, phụ nữ. Triển 
khai thành lập Hội/Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định 45/2010/NĐ-
CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và mô 
hình Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cấp huyện theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP, ngày 
25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. 

2. Xây dựng giảng viên nguồn (ToT) có chất lượng và chuyên môn cao phục 
vụ việc giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội 
hóa xây dựng không gian làm việc chung; kết nối mạng lưới khởi nghiệp vùng, 
quốc gia; tăng cường hợp tác thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, xây dựng văn hóa 
khởi nghiệp sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân.

3. Huy động nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông khuyến 
khích, tôn vinh tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp 
sáng tạo; tổ chức hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quy mô cấp tỉnh; cấp 
quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp quốc tế, quốc gia, các 
tỉnh/ thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hoàn thành 
công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện.

4. Các hoạt động hỗ trợ đi vào chiều sâu, góp phần tăng tốc khởi nghiệp và 
thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; chủ động lồng 
ghép với các chương trình, kế hoạch của tỉnh, ngành, địa phương; nhất là chương 
trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và chương trình sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
1. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng 

bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và lan tỏa tinh 
thần, văn hóa khởi nghiệp toàn tỉnh

a) Xây dựng và vận hành Sàn giao dịch thương mại khởi nghiệp trên cơ sở 
nâng cấp Cổng thông tin Hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam, giai 
đoạn 2022 - 2025, chú trọng đến Diễn đàn đối thoại về khởi nghiệp, Ngày hội khởi 
nghiệp (online khởi nghiệp); thương mại điện tử khởi nghiệp; kết nối mạng lưới 
thông tin khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (sau 
đây gọi là Ban Điều hành).

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
b) Thực hiện chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” trên Bản tin 

Khoa học & Sáng tạo theo định kỳ hằng tháng.
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- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành
- Phối hợp thực hiện: Bản tin Khoa học & Sáng tạo
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
c) Duy trì và phát triển chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên Báo Quảng 

Nam (báo viết và báo điện tử)
- Chủ trì thực hiện: Báo Quảng Nam.
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
d) Thực hiện chương trình “Truyền hình Khởi nghiệp - QUANG NAM 

STARTUP” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.
- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
đ) Xây dựng phóng sự truyền hình “Năm 2022 – Tăng tốc Khởi nghiệp sáng 

tạo Quảng Nam”
- Chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
- Thời gian thực hiện: Quý III/2022.
e) Xây dựng video nhận diện thương hiệu “Quảng Nam – vùng đất mở cho 

khởi nghiệp sáng tạo”, dạng TVC để lan tỏa và truyền cảm hứng khởi nghiệp
- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành
- Thời gian thực hiện: Quý II/2022.
f) Tổ chức trao giải báo chí về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (trong dịp trao 

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng của tỉnh): 05 giải xuất sắc
- Chủ trì thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
- Thời gian thực hiện: Quý II/2022.
g)Thực hiện chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo Quảng Nam” trên VTV8 
- Cơ quan chủ trì: Ban Điều hành 
- Thời gian thực hiện: Cả năm
h) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quảng bá hỗ trợ khởi nghiệp 

trên các mạng xã hội.
- Cơ quan chủ trì: Ban Điều hành 
- Thời gian thực hiện: Cả năm
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2. Tổ chức đào tạo 20 giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng 
(theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND, ngày 28/9/2022).

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành
- Phối hợp thực hiện: Sở, Ban, ngành, các Hội, đoàn thể; UBND cấp huyện; 

Các trường Đại học, Cao đẳng
- Thời gian thực hiện: 6 tuần, chia thành 3 đợt trong năm. 
3. Đào tạo cán bộ phục vụ tham mưu xây dựng và triển khai Hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do các cơ quan Trung ương tổ chức: 
a) Tham gia chương trình đào tạo, tập huấn chuyên gia hàng đầu về khởi 

nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan Trung ương và các tổ chức hỗ 
trợ khởi nghiệp uy tín (10 lượt người tham gia).

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành.
- Phối hợp thực hiện:  Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Văn hóa Thể thao và Du 
lịch, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, 
Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Quảng Nam, UBND cấp huyện và các tổ chức hỗ 
trợ khởi nghiệp, các Hội/Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Chương trình của các cơ quan Trung ương.
b/ Đào tạo lớp Mentor và kỹ năng phần mềm về khởi nghiệp sáng tạo (Cố 

vấn khởi nghiệp) 
- Cơ quan chủ trì: Ban Điều hành
- Cơ quan phối hợp: Đại học Huế, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam (SVF) 
4. Tổ chức tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học 

sinh, sinh viên và các dự án khởi nghiệp sáng tạo (do các cơ quan chủ trì bố trí 
thời gian phù hợp với công tác chuyên môn).

a) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho học sinh THPT nhằm khơi 
dậy, ươm mầm ý tưởng, rèn luyện tinh thần khởi nghiệp; xây dựng, phát triển dự 
án khởi nghiệp sáng tạo cho các đối tượng đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật 
trong học sinh Trung học phổ thông (03 lớp, mỗi lớp 100 – 150 học sinh).

- Chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục & Đào tạo
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
b) Đào tạo xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, 

sinh viên các trường Đại học, trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh  (02 
lớp, mỗi lớp 150 - 200 học sinh, sinh viên)
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- Chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh Xã hội và Trường Đại học 
Quảng Nam

- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
c) Đào tạo xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo cho tác giả đạt 

giải trong các Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam”, Cuộc thi “Sáng tạo 
thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Nam”(02 lớp, mỗi lớp 30-40 tác giả, đồng 
tác giả đạt giải cao trong các đợt thi nói trên)

- Chủ trì thực hiện: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
d) Tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức pháp lý thành lập doanh nghiệp, trình 

tự, thủ tục dự án đầu tư cho các dự án khởi nghiệp tham gia vòng chung kết đánh 
giá dự án khởi nghiệp cấp tỉnh và các dự án khởi nghiệp có nhu cầu đầu tư, mở 
rộng sản xuất kinh doanh; vận động viên tiêu biểu kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh 
cao có nhu cầu khởi nghiệp

- Chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành, các Sở, Ban, ngành liên quan
đ) Tổ chức đào tạo hoàn thiện dự án khởi nghiệp sáng tạo để tham gia chấm 

chọn ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh và tham gia bình chọn các dự 
án khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng, quốc gia, quốc tế.

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
- Phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, UBND 
cấp huyện và các Hội/Câu Lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức các Hội thảo, Diễn đàn chuyên sâu về Hệ sinh thái và Cuộc 
thi khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

a) Tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp du lịch làng nghề truyền thống” 
tại huyện Thăng Bình kết hợp Lễ hội nước mắm xứ Quảng tại làng nghề truyền 
thống Cửa Khe (Thăng Bình)

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành và Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình
- Phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 
các Hội/ Câu Lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Thời gian tổ chức: Quý II/2022.
b) Diễn đàn “Chuyển đổi số với phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng 

tạo Quảng Nam”.   
- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 
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- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.    
- Thời gian tổ chức: Quý II/2022.
c) Hội thảo kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tư vấn, cố vấn, nhà đầu tư 

mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới Khởi nghiệp miền Trung – Tây 
Nguyên (100 đại biểu)

- Chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ban Điều hành
- Phối hợp thực hiện: Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia – Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; Ban Điều hành; các Hiệp hội doanh nghiệp.
- Thời gian tổ chức: Quý II/2022.
d) Diễn đàn “Học sinh, Sinh viên Quảng Nam với Khởi nghiệp sáng tạo” lần 

thứ 5 – năm  2022
- Chủ trì thực hiện:  Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Trường Cao 

đẳng Quảng Nam
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
- Thời gian tổ chức: Quý I/2022.
6. Các hoạt động liên quan Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - TechFest 

Quang Nam lần thứ 3, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, vùng, địa 
phương và thương mại hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

a) Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - TechFest Quang Nam lần thứ 3 
với Chủ đề “Chuyển đổi số để tăng tốc sản phẩm khởi nghiệp – sản phẩm OCOP 
và công nghiệp nông thôn tiêu biểu”

- Thực hiện và phối hợp: Theo Kế hoạch riêng do UBND tỉnh quyết định.
- Thời gian: Quý II năm 2022
b) Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, kết 

nối thị trường sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo - TechFest Việt Nam năm 2022 và  
TechFest vùng, TechFest tỉnh (tại 02 tỉnh/ thành), 

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành, 
- Phối hợp thực hiện: Các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh
- Thời gian thực hiện: Theo thời gian của Ban Tổ chức các sự kiện.
c) Tổ chức lồng ghép trưng bày, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo – 

sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại các phiên hội 
chợ xuân, hội chợ thương mại, triễn lãm trên địa bàn tỉnh

- Chủ trì thực hiện:  Sở Công Thương
- Cơ quan phối hợp: Ban Điều hành, Sở Nông nghiệp và PTNT
- Thời gian thực hiện: Theo thời gian của Ban Tổ chức hội chợ xuân, hội chợ 

thương mại, triển lãm trên địa bàn tỉnh
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7.  Các hỗ trợ liên quan đến khuyến khích, tôn vinh các ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp sáng tạo

a) Tổ chức đánh giá, công nhận ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 
2022 và tổ chức vinh danh, tặng thưởng ý tưởng cấp vùng, quốc gia, quốc tế theo 
quy định về xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành
- Phối hợp thực hiện: Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân 

tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan liên quan
-Thời gian thực hiện: Cả năm.
b) Vận động, hưởng ứng và tuyển chọn ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi liên 

quan đến đánh giá, công nhận, vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp 
sáng tạo do Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn/ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Phòng Thương mại Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc các cơ quan Trung ương tổ chức. 

- Chủ trì thực hiện: Cơ quan cấp tỉnh thuộc ngành dọc, thuộc hệ thống tổ 
chức của cơ quan Trung ương

- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành (Đồng thời, Ban Điều hành chịu trách 
nhiệm hỗ trợ, tư vấn hoàn thiện hồ sơ gởi dự thi theo yêu cầu)

- Thời gian thực hiện: Cả năm
8. In ấn và phát hành tuyển tác phẩm báo chí viết về khởi nghiệp “Khởi 

nghiệp sáng tạo xứ Quảng”
a) Đồng chủ trì thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh, Ban Điều hành
b) Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan
c) Thời gian thực hiện: Quý II/2022.
9. Hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển Hộ sản xuất kinh doanh cá 

thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thành Doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong 
lĩnh vực công nghiệp cơ khí, luyện kim và sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ các ngành: Cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp ô tô, điện tử, dệt - may, da - giày, 
các ngành công nghiệp khác. Nhằm hợp tác sản xuất kinh doanh với Tập đoàn 
Thaco trong Chương trình phát triển công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ giai 
đoạn năm 2022 - 2030. 

a)  Chủ trì thực hiện: Sở Công Thương. 
b) Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành và các Sở, Ban, ngành, địa phương 

liên quan trên địa bàn tỉnh
c) Thời gian thực hiện: Cả năm
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10. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh đoàn, Hội Thanh niên Việt 
Nam tỉnh Quảng Nam thực hiện

a) Tổ chức lồng ghép Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo với Ngày 
hội khởi nghiêp tỉnh – TechFest Quang Nam năm 2022.

b) Tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tổ chức 
chấm chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên năm 2022

c) Tổ chức đối thoại thanh niên với lãnh đạo tỉnh về khởi nghiệp sáng tạo
11. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam thực hiện:
a) Tổ chức huấn luyện phát triển các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.
b) Tổ chức các chuyến khảo sát, thẩm định và chấm chọn dự án khởi nghiệp 

sáng tạo của phụ nữ năm 2022
c) Lồng ghép tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu, kết 

nối sản phẩm do phụ nữ làm ra tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.
12. Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp do Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam thực hiện
a) Tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng và phát triển dự án khởi nghiệp cho 

hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để thực hiện các kế hoạch kinh doanh triển 
vọng theo hướng khởi nghiệp sáng tạo

b) Tập huấn cho hội viên nông dân có khả năng xây dựng và phát triển ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo

c) Tập huấn cho nông dân tri thức trẻ tiêu biểu của tỉnh có ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu.

13. Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện do UBND các 
huyện, thị xã, thành phố chủ trì; Ban Điều hành phối hợp.

a) Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đến năm 
2025, định hướng đến 2030.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022.
b) Tổ chức hội thảo, diễn đàn Hệ sinh thái cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, 

cấp xã và doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã; cộng đồng khởi nghiệp
Thời gian thực hiện: Cả năm
c) Tổ chức mô hình hoạt động Hội/Câu Lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo theo 

Nghị định 45/2010/ND-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, họat động 
và quản lý hội; tham mưu trình UBND tỉnh quyết định triển khai hướng dẫn, đánh 
giá, khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.

Thời gian thực hiện: Cả năm, trong đó, công tác tuyển chọn, gởi ý tưởng, dự 
án tham gia đánh giá, công nhận cấp tỉnh hoàn thành trong Quý III/2022.  
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d) Hỗ trợ cơ sở vật chất hoàn thiện cơ sở ươm tạo, vườn ươm, không gian 
làm việc chung được thành lập (tại Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn)

Thời gian thực hiện: Cả năm 
đ) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức khởi 

nghiệp; ý tưởng, dự án khởi nghiệp trên các cơ quan thông tin của địa phương.
Thời gian thực hiện: Cả năm 
14. Chương trình hợp tác Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 

tham quan, học tập kinh nghiệm về Hệ sinh thái:
a) Tổ chức chương trình “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với Khởi nghiệp 

sáng tạo” .
- Chủ trì thực hiện: Đại học Huế
- Phối hợp thực hiện: Ban Điều hành
- Thời gian hoàn thành: Theo thời gian do Đại học Huế sắp xếp phù hợp với 

chương trình giảng dạy.
b) Tổ chức học tập, khảo sát Hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương có 

kinh nghiệm xây dựng và kết nối Mạng lưới Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành.
- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
c) Tham gia Chương trình hợp tác, kết nối về KNST của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung 
ương Đoàn TNCSHCM, Trung ương Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, ….

- Chủ trì thực hiện: Ban Điều hành, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Theo chương trình của các cơ quan Trung ương.
15. Hỗ trợ một số nội dung liên quan phát triển ý tưởng, dự án khởi 

nghiệp sáng tạo cấp tỉnh (theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 
của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 
09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của HĐND tỉnh) và hoạt động của Ban 
Điều hành Hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Hỗ trợ 100 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo đã được công nhận tham 
gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ 3 - năm 2022

- Hỗ trợ 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia Ngày hội 
khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, vùng và tỉnh bạn
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- Hỗ trợ 20 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng chương 
trình truyền thông, tuyên truyền, quảng bá điển hình khởi nghiệp thành công

- Hỗ trợ xây dựng 02 gian hàng khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu Quảng Nam 
tại các Trung tâm thương mại lớn, siêu thị, cửa hàng trong nước (sân bay Chu Lai 
và Điện Bàn)

- Hỗ trợ 20 lượt dự án sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (thuộc 
các nội dung: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing; tài sản trí tuệ; tư vấn 
pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thiết kế xây dựng mẫu mã sản phẩm)

- Hỗ trợ lần thứ nhất cho 02 không gian làm việc chung (thành phố Hội An 
và  thành phố Tam Kỳ)

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Ngân sách nhà nước giao trong dự toán chi hằng năm của các Sở, Ban, ngành, 

địa phương theo phân cấp; lồng ghép các nguồn kinh phí thực hiện các chương 
trình, dự án, đề án, kế hoạch liên quan khác và vận động xã hội hóa theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng Ban Điều hành chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét, 

quyết định tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1; thực hiện, theo dõi và đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ; tổng hợp và lập dự 
toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; 
định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thường 
xuyên thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ 
quan, đơn vị theo phân công.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chịu trách nhiệm bố trí nhân sự, kinh phí và phối hợp với Ban Điều 
hành triển khai thực hiện.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn và phát sinh, Trưởng Ban Điều 
hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét 
điều chỉnh, bổ sung.
          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Điều hành; Thủ trưởng 
các Sở, Ban, ngành liên quan, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo 
Quảng Nam, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp 
các hội KHKT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hiệp 
hội Du lịch tỉnh; các Hội/ Câu Lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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           Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&CN, GD&ĐT, LĐTB&XH (b/c);
- Trung ương Hội LHPNVN (b/c);
- Trung ương Đoàn TNCS HCM (b/c);
- Trung ương Hội Nông dân VN (b/c);
- VCCI (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị ủy và thành ủy:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTN, TH, KG-VX, NC, KTTH.
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