
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

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

       Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 15/8/2016 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” và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh 
ban hành 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”;

Theo đề nghị của Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình 
số 63/TTr-KNST ngày 07/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, công nhận 

và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Quảng Nam. 
Điều 2. Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm 

theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 
triển khai thực hiện Quy định kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ 
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này.
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
2332/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH&CN, GD&ĐT, LĐTBXH (b/c);
- Hội LHPNVN (b/c); 
- Trung ương Đoàn (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Tỉnh đoàn;
- Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh;
- ĐH Quảng Nam;
- Hiệp hội DN tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KG-VX., KTTH.

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

[daky]
Hồ Quang Bửu
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