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

Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022

Kính gửi:  
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao 
và Du lịch;
- Báo Quảng Nam;
- Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử Quảng Nam;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1982/KH-UBND ngày 
04/4/2022 về tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - sản 
phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022, 
với Chủ đề: Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản 
phẩm xứ Quảng từ ngày 16 – 19/6/2022 tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam. 
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động cho nhân dân biết, hưởng ứng và 
tham gia Ngày hội, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, kết nối 
phát triển thương mại sản phẩm; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nội dung và thời gian:  Nội dung tuyên truyền thực hiện theo Kế 
hoạch số 1982/KH-UBND ngày 04/4/2022. Thời gian tuyên truyền trước một 
tuần và trong quá trình tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam 
lần thứ 3 – TechFest Quảng Nam 2022.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh 
Truyền hình Quảng Nam, các cơ quan thông tấn báo chí tập trung truyền 
thông, quảng bá Ngày hội TechFest Quang Nam 2022 trên tất cả các nền tảng, 
các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng chính thống; đăng tin 
trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan tổ chức tuyên truyền trực quan theo nội dung đã phê duyệt.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh 
đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các trường Đại học, Cao 
đẳng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức thông tin, 
tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên.

3. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và đơn vị tổ chức sự kiện 
thực hiện công tác tuyên truyền trực quan sinh động trên địa bàn tỉnh và tại 
nơi diễn ra Ngày hội; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Quảng Nam thực hiện công 
tác cổ động trước và trong quá trình diễn ra Ngày hội.
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4. Đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; cổng thông tin điện tử 
tỉnh, các cổng thông tin điện tử của các Sở, ngành thường xuyên thông tin, 
tuyên truyền về Ngày hội.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tổ chức 
thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh - truyền hình, cổng thông tin 
điện tử cấp huyện; tổ chức tuyên truyền trực quan sinh động tại trung tâm 
huyện lỵ và các tuyến đường quốc lộ, đường chính trên địa bàn huyện.

6. Giao Ban Điều hành kết nối công tác tuyên truyền trong cộng đồng 
khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, vùng và trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan; các cơ quan báo chí, UBND cấp 
huyện, các Hiệp hội sớm triển khai thực hiện nhằm giới thiệu, quảng bá, kết 
nối dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo; sản phẩm OCOP và công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu đến đông đảo nhân dân, tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa 
tinh thần và văn hóa khởi nghiệp, nhất là kết nối để quảng bá và thương mại 
sản phẩm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, CT, KH&ĐT, 
LĐTB&XH, GD&ĐT, KH&CN;
- Công an tỉnh;
- Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội 
Nông dân tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội đồng Cố vấn 
khởi nghiệp tỉnh;  Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng 
Nam;
- Các Hội/Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX,TH.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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