
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:        / UBND- KTTH
V/v tuyên truyền, cổ động  
Năm và Tuần lễ Khai mạc 
Năm Quốc gia khởi nghiệp – 
Quảng Nam 2023

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

Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2022

Kính gửi:  
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam; Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng 
Nam; Cồng thông tin điện tử Quảng Nam;
- Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- Các Hiệp hội: Doanh nghiệp tỉnh, Du lịch tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã xây dựng Đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam năm 2023 
trình Thủ tướng Chính phủ. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, góp 
phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên theo Kế 
hoạch số 7712/KH-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 
chương trình Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 và 
Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023; Ủy ban nhân dân 
tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về nội dung và thời gian: tuyên truyền trong cả năm 2023, trước mắt 
tập trung tuyên truyền Tuần lễ Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng 
Nam 2023 theo Kế hoạch số 7712/KH-UBND ngày 22/11/2022 của UBND 
tỉnh.

a) Tuyên truyền Tuần lễ Khai mạc trước khi diễn ra Khai mạc 5 ngày.
b) Nội dung tuyên truyền:
- Tên: Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023, chủ đề: Quảng 

Nam – Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp.
- Khẩu hiệu, băng rôn,…:
+ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai;
+ Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo;
+ Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo – Khát vọng hùng cường;
+ Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới;
+ Khơi nguồn sáng tạo – canh tân đổi mới.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh 

Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, các cơ quan thông tấn báo chí tập 
trung truyền thông, quảng bá Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 
và Tuần lễ Khai mạc theo Kế hoạch số 7712/KH-UBND ngày 22/11/2022 của 
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UBND tỉnh 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 đến hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên.

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để 
Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và đơn vị liên quan thực hiện 
công tác tuyên truyền trực quan sinh động trên địa bàn tỉnh trong tổ chức các 
sự kiện; trước mắt, thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền theo Kế 
hoạch số 7712/KH-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh.

4. Đề nghị các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cổng 
thông tin điện tử các Sở, ngành, địa phương thường xuyên thông tin, tuyên 
truyền Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 và Tuần lễ Khai mạc 
theo Kế hoạch số 7712/KH-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh.

5. Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố; các doanh nghiệp, hiệp hội,…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, trụ sở cơ quan và 
các tuyến đường quốc lộ, đường chính trên địa bàn, trước mắt tập trung tuyên 
truyền theo Kế hoạch số 7712/KH-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh. 
Các cơ quan, địa phương, tổ chức,… có màn hình LED, tổ chức tuyên truyền 
sinh động.

6. Giao Ban Điều hành hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh kết nối tuyên 
truyền trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, vùng; đẩy mạnh tuyên 
truyền trên Diễn đàn khởi nghiệp xứ Quảng, các chuyên mục khởi nghiệp trên 
các cơ quan báo chí; chỉ đạo cộng đồng khởi nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền 
trên nền tảng mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền tại cơ quan Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam,….hoàn thành logo Năm Quốc gia khởi 
nghiệp – Quảng Nam 2023 gửi các ngành, địa phương, tổ chức,.. thống nhất 
sử dụng trong tuyên truyền và nhận diện trên hoạt động trong khuôn khổ Đề 
án; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh gửi cơ quan Trung ương, tỉnh, thành 
phố, tổ chức có hoạt động trong khuôn khổ Đề án để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Hội/Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh;
 - Lưu: VT, KTTH, KGVX,TH.

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

[daky]
Hồ Quang Bửu
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