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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 

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 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” (Đề án 844); 

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về 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 Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Đề án 844;

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

Căn cứ Quyết định 1625/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về 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 đổi mới sáng tạo tỉnh tại 
Tờ trình số 48/TTr-KNST ngày 19/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (Ban 

Điều hành), gồm các thành viên sau:
1. Trưởng Ban: Ông Phạm Ngọc Sinh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ.
2. Các Phó Trưởng Ban, gồm: 
- Ông Hoàng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn;
- Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
- Bà Trương Thị Yến Ngọc – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ 

trợ khởi nghiệp Quảng Nam thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
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- Ông Phan Xuân Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Emic Hospitality, 
Hội An, Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp tỉnh.
3. Các thành viên, gồm:
- Ông Trần Văn Noa – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ông Đinh Văn Phúc – Giám đốc Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến 

Thương mại thuộc Sở Công Thương;
- Ông Trần Văn Sơn– Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài 

chính;
- Ông Lê Văn Phú – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế - xã 

hội, Hội Nông dân tỉnh;
- Bà Lê Ngọc Anh – Phó Trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội;
- Ông Hồ Vĩnh Sanh – Chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo 

dục và Đào tạo.
4. Thư ký: 
- Bà Đặng Thị Xuân Lệnh – Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền – Chuyên viên Phòng Quản lý Lữ hành, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. Kế toán: 
- Bà Đoàn Thị Lý - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa 

học và Công nghệ.
Điều 2. 
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Điều hành:
a) Giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác khởi nghiệp trong 

xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và thực hiện chức năng 
điều phối chung các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

b) Chủ trì và phối hợp cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và cơ chế, chính sách liên quan đến 
công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; 

c) Tổ chức thẩm định, xét chọn, xúc tiến, hỗ trợ tổ chức các chương trình, 
đề án, dự án về khởi nghiệp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động, nội dung 
công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Hướng dẫn xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các ngành và 
các huyện, thị xã, thành phố;

d) Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước với các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Tham mưu tổ chức sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
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tỉnh và tham gia các sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế, cấp 
quốc gia, vùng và các tỉnh bạn;

đ) Thực hiện nhiệm vụ điều phối Mạng lưới khởi nghiệp vùng theo ý kiến 
của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2447/BKHCN-PTTDN ngày 
18/8/2020 và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao;

e) Trưởng Ban phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên và ban hành quy 
chế tổ chức, hoạt động của Ban Điều hành; ban hành các văn bản liên quan đến 
hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công việc được 
giao; phân công hoặc ủy quyền một Phó Trưởng Ban thực hiện việc điều hành 
hoạt động Ban khi vắng mặt;

f) Các Phó Trưởng Ban và các thành viên của Ban Điều hành: Thực hiện 
nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban và chịu trách nhiệm về kết quả công 
việc được phân công.

2. Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh sử dụng con dấu của 
Sở Khoa học và Công nghệ khi Trưởng Ban ký các văn bản liên quan và sử 
dụng con dấu của các cơ quan Phó Trưởng Ban đang công tác khi các Phó 
Trưởng Ban ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban Điều hành.

3. Ban Điều hành được cấp kinh phí từ Ngân sách tỉnh để chi hoạt động 
qua dự toán chi ngân sách hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài 
chính hướng dẫn Ban Điều hành lập hồ sơ dự toán và thẩm định, trình UBND 
tỉnh xem xét quyết định;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Giám đốc các Sở: Khoa học 
và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động 
Thương binh và xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch 
tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 327   
/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh./.
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN (báo cáo);
- Bộ Giáo dục & Đào tạo (báo cáo);
- Bộ LĐTB&XH (báo cáo);
- Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- Hội LHPN Việt Nam;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KTHH.
D:\Dropbox\PHẠM CÔNG THÀNH KTTH\NAM 2022\THÁNG 5\19-5-2022 QD BAN DIEU HANH 
2022.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
 

Lê Trí Thanh


		2022-05-31T07:38:39+0700
	Quảng Nam


		2022-05-31T07:43:14+0700
	Quảng Nam


		2022-05-31T07:43:28+0700
	Quảng Nam


		2022-05-31T07:43:29+0700
	Quảng Nam




