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            Quảng Nam, ngày     tháng      năm 2021
V/v điều chỉnh một số nội 
dung hoạt động trong Ngày hội 
Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần 
thứ Hai–TechFest Quang Nam 
2021

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội du lịch tỉnh; 
- Các Hội/Câu Lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 03/02/2021 về 
tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest Quang Nam 
2021, với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”.  
Nay, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên 
địa bàn tỉnh, theo đề nghị của Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 
(Ban Điều hành) tại Tờ trình số 19/TTr-KNST ngày 03/3/2021, UBND tỉnh điều 
chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 
03/02/2021, như sau:

1. Điều chỉnh nội dung và quy mô các hoạt động Hội nghị/ Hội thảo/ 
Diễn đàn tại Khoản 2, mục IV, như sau:

2.1. Ngày 23/3/2021 (Ngày thứ nhất), với chủ đề: Thanh niên khởi 
nghiệp sáng tạo tạo dựng tương lai nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2021)

 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 nhỏ- Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Số lượng đại biểu (dự kiến): 150-200 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 và tham mưu nội dung 
phát biểu của lãnh đạo tỉnh; mời Ban Chủ nhiệm/ Ban Chấp hành Câu Lạc bộ/ 
Hội khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh tham dự (20 người)
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. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về điều kiện cơ sở vật 
chất tại Hội trường, chương trình văn nghệ trong buổi Khai mạc, và người dẫn 
chương trình khai mạc.

. Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh 
mời cán bộ Đoàn, Hội và thanh niên, phụ nữ, nông dân khởi nghiệp tham dự 
(Mỗi tổ chức mời 30 người)

. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao 
gồm các trường nghề), Đại học Quảng Nam mời giáo viên, học sinh, sinh viên 
tham dự (mỗi cơ quan mời 20 người)

. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội doanh nhân 
Quảng Nam phía Nam (QNB) mời 20 doanh nhân tham dự.

. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ tham dự và phối 
hợp Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp 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 nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Thời gian: bắt đầu từ 9 giờ 00 – 11 giờ 30
+ Dự kiến số lượng Đại biểu: 150 – 200 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,....); tham mưu phát hành Giấy mời của UBND tỉnh.

. Ban Điều hành và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về 
điều kiện cơ sở vật chất tại Hội trường.

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

b) Buổi chiều
- Hội thảo: “Du lịch cộng đồng trên nền tảng giá trị bản địa”
+ Thời gian: bắt đầu từ 13 giờ 30- 17 giờ 00
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ-Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Dự kiến số lượng Đại biểu: 150 – 200 người
- Phân công thực hiện:
. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Quảng Nam và Hiệp hội Du 

lich 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 chuyên gia và báo cáo cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp 
liên quan.
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Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Văn hóa Thể 
thao và Du lịch mời các chủ thể liên quan đến phát triển du lịch cộng đồng và 
nông thôn tham gia.

2.2. Ngày 24/3/2021 (Ngày thứ hai), Chủ đề: Quảng Nam với khởi 
nghiệp miền Trung – Tây Nguyên.

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

Trung – Tây Nguyên”
+ Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00.
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Dự kiến số lượng đại biểu: Từ  100 - 150 người.
+ Phân công thực hiện:
. Mời Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công 

nghệ, Văn phòng Đề án 844 đồng chủ trì cùng Ban Điều hành. Ban Điều hành 
thống nhất với các cơ quan đồng chủ trì trong chuẩn bị tài liệu, chương trình.

. Mời Trung tâm Khởi nghiệp Sông Hàn xây dựng Kế hoạch thực hiện

. Mời Cộng đồng khởi nghiệp tỉnh và miền Trung – Tây Nguyên; các 
chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp miền Trung tham gia.

b) Buổi chiều
- 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 nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
+ Dự kiến số lượng đại biểu: 150 - 200 đại biểu.
+ Phân công thực hiện:
. Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn 

phòng điều phối Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, các ngành, 
địa phương liên qua xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện; công bố Chương 
trình Nông dân khởi nghiệp; phát động nông dân khởi nghiệp năm 2021.

. Ban Điều hành tổ chức báo cáo, mời chuyên gia báo cáo về khởi nghiệp 
từ thế mạnh địa phương và xây dựng SHTT trong khởi nghiệp

. Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam báo cáo chuyên đề thương mại 
hóa sản phẩm Quảng Nam

. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cơ chế hỗ trợ OCOP.
2.3. Ngày 25 tháng 3 năm 2021(Ngày thứ ba), Chủ đề: Phụ nữ khởi 

nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP
a) Buổi sáng:
- Diễn đàn “Phụ nữ sáng tạo và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp” và phat 

động Chương trình Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021
+ Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00 – 10 giờ 00
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+ 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:
. 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 liên hiệp 

Phụ nữ địa phương 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: 10 giờ 30 – 11 giờ 00
+ Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh
+ Cơ quan chủ trì tổ chức: 
+ Dự kiến số lượng Đại biểu: 150 đến 200 đại biểu 
+ Phân công thực hiện:
. Ban Điều hành phối hợp Văn phòng UBND tỉnh: In ấn và phát hành 

Giấy mời; thực hiện công tác tổ chức chương trình Bế mạc, tham mưu nội dung 
phát biểu của lãnh đạo tỉnh; mời Ban Chủ nhiệm/ Ban Chấp hành Câu Lạc bộ/ 
Hội khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh tham dự

. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về Hội trường, người 
dẫn dẫn chương trình bế mạc.

. Hội liên hiệp Phụ nữ mời toàn thể đại biểu tham dự Chương trình Phụ nữ 
khởi nghiệp tham dự.

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

2.4. 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: Diễn ra xuyên suốt trong thời gian tổ chức TechFest Quảng 
Nam lần thứ 2.

- Địa điểm: Khu làm việc của Ban Tổ chức – Khu trưng bày, Trung tâm 
Văn hóa tỉnh Quảng Nam

- Phân công thực hiện:
+ Ban Điều hành chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thuyết trình, tư vấn.
+ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, Hội doanh nhân 

Quảng Nam phía Nam và mời  Trung tâm Khởi nghiệp Sông Hàn, Trung tâm 
Khởi nghiệp Đại học Huế, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức chuyên 
gia, doanh nhân tư vấn, hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp có nhu cầu.
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2.5. Các hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo 
Quảng Nam lần thứ 2

a) Khánh thành trùng tu Biểu tượng “Ngũ phụng tề phi” để khuyến khích 
tinh thần học tập, sáng tạo nhằm lan tỏa tinh thần “Quảng Nam – vùng đất mở 
cho khởi nghiệp sáng tạo.

- Thời gian: Trước khi diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần 2.
- Địa điểm: Tại Không gian VINA STARTUP (Tam Kỳ)
- Đơn vị thực hiện: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam.
b) Hội nghị giới thiệu cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam cho 

cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh
- Thời gian: Trước khi diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần 2.
- Địa điểm: Tại Cà phê Khởi nghiệp (Tam Kỳ)
- Đơn vị thực hiện: Ban Điều hành.
c) Tổ chức điềm cầu tập huấn trực tuyến với Bộ Khoa học và Công nghệ 

về mô hình TechFest vùng và chuyên ngành.
- Thời gian: Trước khi diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo lần 2, theo 

Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ
- Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh
- Đơn vị thực hiện: Ban Điều hành.
2. Đối với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng 

tạo tỉnh; OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu: điều chỉnh hỗ 
trợ không gian, mái che tổ chức ẩm thực theo hướng xã hội hóa

- Ban Điều hành tổ chức dàn dựng gian trưng bày chuẩn theo quy định; 
phối hợp các cơ quan, UBND cấp huyện thống nhất danh sách sản phẩm, ý 
tưởng tham gia trưng bày và vận động, kêu gọi xã hội hóa tổ chức khu ẩm thực.

- Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương bình Xã hội, Liên hiệp các hội 
Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh, Đại học Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với 
Ban Điều hành thống nhất danh sách các ý tưởng, sản phẩm trưng bày. 

3. Điều chỉnh Chương trình nghệ thuật tại Khoản 4 Mục IV:
4.1. Đêm thứ nhất, từ 7 giờ 00 đến 8 giờ 30 ngày 23/3/2021
a) Chương trình âm nhạc đường phố: 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 7 giờ 00 đến 9 giờ 00 ngày 24/3 năm 2021
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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: UBND thành phố Hội An, huyện Đông Giang.
* Ghi chú Tùy tình hình diễn biến của dịch Covid, Ban Điều hành báo 

cáo UBND tỉnh quyết định về thời gian tổ chức
4. Giao Ban Điều hành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các tổ 

chức/cá nhân liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp toàn 
bộ sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 2 – 2021 với chủ đề “Quảng 
Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”. Trường hợp phải điều chỉnh thời 
gian do tình hình diễn biến của dịch Covid, Ban Điều hành phối hợp Sở Tài 
chính tổng hợp các chi phí trong quá trình chuẩn bị, báo cáo UBND tỉnh xem xét 
quyết định. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bao 
gồm các trường nghề), Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Liên 
hiệp các hội KHKT tỉnh, Đại học Quảng Nam có kế hoạch tổ chức cho đoàn 
viên, hội viên, học sinh, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp 
tiềm năng, học sinh đạt giải cao cuộc thi khoa học kỹ thuật, thanh thiếu niên đạt 
giải Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng,...tham gia kết nối phát 
triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần 
thứ 2 – 2021 với chủ đề “Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”.

6. Thủ trưởng cơ quan chủ trì căn cứ các nội dung Kế hoạch được điều 
chỉnh 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./.
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 UBND 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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