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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại 

cuộc họp góp ý dự thảo đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp – 
Quảng Nam 2023 (lần thứ nhất)

Ngày 14/6/2022, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh 
chủ trì nghe báo cáo góp ý dự thảo đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng 
Nam 2023 (lần thứ nhất); tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Ban 
Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (Ban Điều hành), Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, 
Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tỉnh đoàn, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh; Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Quảng Nam; Hội đồng Cố vấn 
khởi nghiệp tỉnh. Sau khi nghe Ban Điều hành báo cáo dự thảo đề án Năm 
Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 và ý kiến của các thành viên dự 
họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận:

1. Ghi nhận tinh thần chủ động của Ban Điều hành trong đề xuất dự thảo 
Đề án Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023; là sự kiện mang tầm 
quốc gia, với mục tiêu tạo khí thế, khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, 
khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo,…dấy lên tinh thần, khí thế làm ăn kinh tế 
sôi nổi trên cả nước; góp phần tạo lập và phát huy văn hóa khởi nghiệp, khát 
vọng vươn lên làm giàu, trong đó các hoạt động chính Quảng Nam xin đăng 
cai. Công tác tổ chức sự kiện yêu cầu sự quan tâm rất cao của các Bộ, ngành, 
địa phương và đơn vị đăng cai đảm bảo các hoạt động tổ chức trải dài trong cả 
nước, trong cả năm 2023.

2. Giao Ban Điều hành bổ sung, làm rõ trong Đề án sự cần thiết tổ chức 
và việc chọn Quảng Nam làm địa phương đăng cai năm đầu tiên phát động 
Năm Quốc gia Khởi nghiệp – 2023 theo hướng: Quảng Nam là vùng đất có 
truyền thống canh tân, đổi mới, giao thương và khát vọng phát triển; là địa 
phương có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quy mô cấp quốc gia và địa 
phương có phong trào khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đã 
được Bộ Khoa học và Công nghệ chọn làm đầu mối phối hợp với Cục Phát 
triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ xây dựng chương trình 
phối hợp phát triển mạng lưới khởi nghiệp cấp vùng từ năm 2020.

3. Về quy mô, đây là sự kiện quốc gia. Cơ quan chỉ đạo: Chính phủ; cơ 
quan tổ chức thực hiện cấp Trung ương: Bộ Khoa học & Công nghệ; Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; cơ quan chủ trì thực hiện cấp địa phương: UBND tỉnh 
Quảng Nam.
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Về yêu cầu: Tổ chức các hoạt động phải xứng tầm; đổi mới hình thức, 
phương pháp so với TechFest hiện nay.

4. Về các nội dung cụ thể của Đề án
a) Slogan Năm Quốc gia Khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 vừa thể hiện 

đặc trưng của Quảng Nam, vừa phổ quát và có tính lan toả, kết nối và khát 
vọng vươn lên. Slogan ngắn gọn, nổi bật tinh thần phát triển bền vững.

b) Về logo sự kiện: Giao Ban điều hành nghiên cứu đề xuất logo phù hợp 
với Slogan.

c) Thời gian tổ chức: Lễ khai mạc tổ chức tháng 3/2023 tại Khu công 
nghiệp Thaco Chu Lai; thành phần mời Trung ương, Chính phủ, các Bộ, Ban, 
ngành; cơ quan, tổ chức quốc tế; các tỉnh/ thành. Lễ Bế mạc tổ chức tháng 
9/2023 tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ.

d) Về các hoạt động diễn ra trong năm, tập trung tổ chức một số hoạt 
động chính, trọng tâm, giảm hoạt động hội thảo, diễn đàn (chỉ tổ chức các 
hoạt động Diễn đàn/ Hội thảo lớn, có tính lan tỏa mạnh mẽ); chú trọng các 
hoạt động và các buổi lễ vinh danh, trao thưởng các cuộc thi/ đánh giá khởi 
nghiệp cấp quốc gia, vùng, tỉnh. Các hoạt động chia ra thành các nhóm chính: 

- Hoạt động tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: (1) Hoạt động do tỉnh 
Quảng Nam tổ chức, có Bộ, ngành và địa phương khác tham gia; (2) Hoạt 
động hoặc các sự kiện do các Bộ tổ chức hoặc phát động trên cả nước nhưng 
ngày kết thúc hoặc trao giải được tổ chức tại Quảng Nam; (3) Hoạt động của 
các Hiệp hội và tổ chức Hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ đầu tư tổ chức tại Quảng 
Nam; (4) Hoạt động khởi nghiệp quy mô cấp khu vực, vùng do tỉnh Quảng 
Nam đăng cai tổ chức.

- Hoạt động hưởng ứng Năm Quốc gia Khởi nghiệp – Quảng Nam 2023 
do các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức tại địa phương mình.

e) Kinh phí: Các Sở, Ban, ngành lập dự toán kinh phí các hoạt động liên 
quan; Ban Điều hành tổng hợp, kịp thời gửi Sở Tài chính thẩm định, dự 
nguồn kinh phí trong năm 2023. Đồng thời, giao Ban Điều hành tham mưu 
báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa trong tham gia tổ chức 
Năm Quốc gia Khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.

5. Ban Điều hành chủ trì liên lạc đăng ký tham mưu tổ chức đoàn làm 
việc lãnh đạo tỉnh Quảng Nam với Chính phủ, các Bộ, ngành để xin chủ 
trương về thực hiện Đề án. Trong đó, các Sở, Ban, ngành phải chủ động kết 
nối, làm việc các Bộ, ngành liên quan để đăng ký các hoạt động tổ chức tại 
Quảng Nam trong khuôn khổ năm Quốc gia khởi nghiệp 2023; Ban Điều hành 
tổ chức các buổi làm việc với các tỉnh khu vực Bắc, Trung, Nam, Tây 
Nguyên, làm việc với mạng lưới khởi nghiệp quốc gia, các quỹ đầu tư … để 
trao đổi, lựa chọn các hoạt động, phối hợp triển khai trong khuôn khổ các hoạt 
động của Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023.
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6. Giao các Sở, Ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 
Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế 
hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, 
Khoa học và Công nghệ và đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội 
Nông dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội đồng 
cố vấn khởi nghiệp tỉnh,…. chủ động kết nối các Bộ, ngành Trung ương, đề 
xuất các hoạt động, sự kiện của ngành tham gia vào khuôn khổ các hoạt động 
của Năm Quốc gia khởi nghiệp – 2023, gửi Ban Điều hành trước ngày 
30/6/2023 để tổng hợp chuẩn bị nội dung đoàn của tỉnh làm việc theo yêu cầu.

7. Giao Ban Điều hành chủ trì đôn đốc, tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp 
của các cơ quan thuộc tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo Đề án, gửi các Sở, Ban, 
ngành liên quan gia góp ý (lần 2), hoàn thiện dự thảo Đề án. Tham mưu nội 
dung để lãnh đạo tỉnh Quảng Nam làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành vào 
đầu tháng 8 năm 2023.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn 
trương phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo 
dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Liên Minh 
HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp 
sáng tạo tỉnh;
- Báo Quảng Nam; Đài PT-TH Quảng 
Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội 
đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh; Hiệp 
hội Du lịch tỉnh;
- Trường Đại học, Cao đẳng Quảng 
Nam;
- Các Hội/Câu Lạc bộ KSNT trên địa 
bàn tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX,TH.
D:\Dropbox\PHẠM CÔNG THÀNH KTTH\NAM 2022\THÁNG 6\20-6-2022 TB ket luan 
anh Thanh - khởi nghiệp 2023.doc

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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[daky]
Nguyễn Ngọc Nam
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