ỦY BAN NHÂN DÂN
T NH VĨNH LONG

C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VI T NAM
Đ c lập - T do - H nh phúc
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Vĩnh Long, ngày 06 tháng 4 năm 2018

QUY T Đ NH
Ban hành K ho ch triển khai Đề án “H tr h sinh thái
khởi nghi p đ i mới sáng t o quốc gia đ n năm 2025”
CHỦ T CH ỦY BAN NHÂN DÂN T NH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 c a Th tướng Chính
ph về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
quốc gia đến năm 2025”;
Xét đề nghị c a Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 848/TTrKHCN ngày 11/12/2017,

QUY T Đ NH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc,
kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực
hiện về UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; th trưởng các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh; Ch tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và th trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 1.07.02.

KT. CHỦ T CH
PHÓ CHỦ T CH

Đã ký: L Quang Ngời
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ỦY BAN NHÂN DÂN
T NH VĨNH LONG

C NG HÒA XÃ H I CHỦ NGHĨA VI T NAM
Đ c lập - T do - H nh phúc

K HO CH
Triển khai Đề án “H tr h sinh thái khởi nghi p
đ i mới sáng t o quốc gia đ n năm 2025”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 673 /QĐ-UBND ngày 06 /4/2018
của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. M C TIÊU
- Triển khai, c thể hóa các m c tiêu, nội dung c a Đề án “Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều
kiện và tình hình thực tế c a tỉnh.
- Nâng cao nhận thức c a cộng đồng thông qua truyền thông và giáo d c
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo từ đối tượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao
đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh
mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo c a các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên
địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện
thực hóa các ý tưởng kinh doanh.
- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và
phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai
thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các
ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội c a tỉnh.
- Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có cấp độ c a hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo ở mức 1 (Hệ sinh thái mới hình thành) và đến năm 2025
cấp độ c a hệ sinh thái khởi nghiệp đạt ở mức 2 (Hệ sinh thái cơ bản).
II. N I DUNG K HO CH
1. Xây d ng h sinh thái khởi nghi p đ i mới sáng t o
1.1. Nội dung
- Nâng cao nhận thức, kiến thức và đam mê c a tuổi trẻ, học sinh, sinh
viên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
- Tạo nguồn ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ sáng tạo
mang tính thực tiễn và thương mại hóa cao.
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- Khơi nguồn ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát huy những lợi
thế c a tỉnh như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch v ,
du lịch, ...
- Hình thành các ch thể hỗ trợ cho thị trường khoa học và công nghệ vận
hành hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối cung - cầu công nghệ.
1.2. Nhiệm vụ
a) Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng
tạo và tinh thần khởi nghiệp
Hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, hình
thành và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích
đưa các nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào chương trình giảng dạy
trong các trường đại học, cao đẳng.
Hỗ trợ đưa kết quả các công trình nghiên cứu khoa học; các cuộc thi tuổi
trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp,... ứng d ng vào thực tiễn,
thương mại hóa sản phẩm. Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý
tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng; khơi nguồn ý
tưởng, dự án khởi nghiệp trở thành đầu vào ươm tạo cho các doanh nghiệp tiềm
năng trên địa bàn tỉnh thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo trong học sinh, sinh viên. Tìm kiếm, chọn lọc, ưu tiên cho các dự án khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.
b) Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh về khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo.
Quảng bá khởi nghiệp c a tỉnh nhằm thu hút các tài năng, ý tưởng khởi
nghiệp đến với tỉnh, thu hút các nguồn lực ph c v cho khởi nghiệp; sử d ng
hiệu quả các kênh thông tin trong truyền thông, quảng bá khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo (Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Cổng
thông tin điện tử c a tỉnh, Trang web c a các sở ngành có liên quan, …).
Tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí
tuệ, chuyển giao công nghệ,… tạo thuận lợi cho nhà khoa học, nhà đầu tư và
doanh nghiệp,... nghiên cứu áp d ng.
Hàng năm, tổ chức 1 - 2 hội thảo chia sẻ các kinh nghiệm, bài học về khởi
nghiệp thành công; vinh danh sự đóng góp c a doanh nhân, cá nhân và tổ chức
có thành tích xuất sắc phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp về
các chính sách, quy định về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và
phát triển công nghệ, ... c a Chính ph và c a tỉnh.
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c) Xây dựng, phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Vĩnh Long, thiết lập kênh thông tin thu thập nhu cầu đổi mới công nghệ của
doanh nghiệp trong tỉnh.
Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long,
cập nhật liên t c thông tin dữ liệu về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, sở
hữu trí tuệ, ...; thông tin về các sự kiện gặp gỡ, hội thảo, hội chợ, triển lãm,...
liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tổ chức tại tỉnh cũng như các
tỉnh/thành trong cả nước.
Hình thành và phát triển các diễn đàn Online về truyền thông, giáo d c và
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo c a tỉnh.
Liên kết Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long với
Cổng thông tin thị trường công nghệ quốc gia và các tỉnh thành một mạng lưới
có sự kết nối, liên hệ chặt chẽ.
1.3. Cơ quan triển khai
- Cơ quan ch trì triển khai thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát
thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Tài chính, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường
đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.
2. Triển khai th c hi n các cơ ch , chính sách
2.1. Nội dung
Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kiến tạo môi trường có thể thu hút, khai thác
tối đa các nguồn lực c a xã hội nhằm hỗ trợ cho khởi nghiệp.
Nâng cao tính thực thi c a các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tái khởi nghiệp, khuyến khích các doanh
nghiệp nhỏ và vừa ch động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình kinh
doanh mới.
Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động c a các tổ chức quản lý khởi nghiệp,
các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
2.2. Nhiệm vụ
a) Triển khai các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã
tham gia công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Xây dựng cơ chế đặt hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã đối với các
trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, dạy
nghề xây dựng chương trình đào tạo tiệm cận với nhu cầu sử d ng lao động c a
doanh nghiệp, hợp tác xã, người sử d ng lao động.
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Kết nối nguồn lực nghiên cứu ứng d ng (chuyên gia, phòng thí nghiệm,
thiết bị ph c v nghiên cứu và ứng d ng, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ,
Quỹ đổi mới công nghệ...); nghiên cứu và đề xuất cơ chế chia sẻ và hỗ trợ tiếp
cận các nguồn lực này.
Thành lập và duy trì các không gian trực tuyến và trực tiếp (diễn đàn) làm
nơi trao đổi, chia sẻ tri thức và kết nối nhu cầu giải quyết các vấn đề c thể và
các đề xuất, giải pháp phù hợp.
Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, doanh nghiệp
hình thành các không gian sáng tạo cho cộng đồng.
b) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả các chính
sách hỗ trợ liên quan đến phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi c a các doanh nghiệp khởi nghiệp,
doanh nghiệp nhỏ và vừa về các th t c hành chính liên quan đến doanh nghiệp.
Thường xuyên rà soát, đánh giá và hoàn thiện các th t c hành chính
trong phạm vi quyền hạn c a tỉnh về: đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp,
đất đai, môi trường, thuế, hải quan, xây dựng, quản lý thị trường, lao động, bảo
hiểm xã hội,...
Rà soát các chính sách hỗ trợ, điều chỉnh các điều kiện được hưởng chính
sách, cơ chế hỗ trợ c thể, rõ ràng và phù hợp hơn cho khởi nghiệp, đặc biệt
trong các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên phát triển; tăng cường hiệu quả triển khai
các chính sách hỗ trợ quan trọng như: chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
khoa học công nghệ; chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi,
th y sản và chế biến, tiêu th nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.
Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các chương trình, quỹ hỗ trợ
c a các bộ, ngành cấp trung ương.
c) Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò của các hội, hiệp hội, Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động
của các tổ chức có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Phát huy vai trò cầu nối c a các hội/hiệp hội doanh nghiệp là một kênh
thông tin để phổ biến các ch trương chính sách mới giữa Nhà nước và doanh
nghiệp khởi nghiệp; thu thập ý kiến đóng góp c a các hội/hiệp hội khi xây dựng
các ch trương, chính sách c a tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đưa các nội dung liên quan đến khởi nghiệp vào các Hội nghị đối thoại
giữa chính quyền và doanh nghiệp hằng năm.
Phát huy vai trò c a các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,
Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong phát
triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo c a thanh niên và sinh viên trên địa bàn tỉnh.
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d) Thành lập, thu hút, đa dạng hóa hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi
nghiệp, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo.
Nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ,... c a tỉnh
theo hướng dẫn c a Bộ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ hoạt động ươm tạo,
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,… trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng cơ chế hợp tác, thu hút nguồn lực, nguồn đầu tư cộng đồng
thông qua hợp tác công tư, đối ứng, đối tác dự án,... khuyến khích nhà đầu tư,
doanh nghiệp thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm; thu hút các quỹ đầu tư mạo
hiểm trong và ngoài nước đến đầu tư ở Vĩnh Long.
Kết nối với các tổ chức trung gian để hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, đổi
mới sáng tạo công nghệ, chuyển giao, kết nối cung - cầu công nghệ, xây dựng
thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ,...
2.3. Cơ quan triển khai
- Cơ quan ch trì triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Nội v , Sở Tài chính, Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa
và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan.
3. Phát triển cơ sở h tầng nhằm h tr
nghi p

cho các ho t đ ng khởi

3.1. Nội dung
Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ cho phát triển khởi nghiệp sáng
tạo (Không gian làm việc chung, không gian sáng tạo,...)
Hình thành các khu dịch v tập trung để hỗ trợ, tư vấn cho hoạt động khởi
nghiệp sáng tạo.
3.2. Nhiệm vụ
a) Hình thành và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hình thành các cơ sở ươm tạo công nghệ ở một số lĩnh vực ưu tiên như:
nông nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, công nghệ thông tin, vật liệu
mới,… để đón nhận các ý tưởng sáng tạo đổi mới.
Khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho vườn ươm khởi nghiệp,
câu lạc bộ khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo, ... tại các trường đại học,
cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
b) Hình thành và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại các doanh nghiệp và
đơn vị sự nghiệp.
Nghiên cứu bổ sung chức năng hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trong
chức năng, nhiệm v c a một số đơn vị sự nghiệp, ph c v dịch v công.
6

Triển khai, ứng d ng kết quả c a các đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học
liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo.
Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết cho các cơ quan, đơn vị thực hiện
hoạt động hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở phát huy
và sử d ng nguồn lực c a các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành c a tỉnh.
Khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các vườn
ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển.
3.3. Cơ quan triển khai
- Cơ quan ch trì triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội v , Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội
Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan.
4. H tr đào t o, tư vấn
4.1. Nội dung
Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,
chuyển giao công nghệ.
Nâng cao năng lực, hiệu quả c a hoạt động ph c v khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện.
Huấn luyện, đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên,
sinh viên say mê khởi nghiệp.
4.2. Nhiệm vụ
a) Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực
của đội ngũ đào tạo khởi nghiệp
Hỗ trợ các chương trình đào tạo cho các dự án khởi nghiệp theo các
chuyên đề về kinh doanh, thu hút vốn đầu tư, kỹ năng cho dự án khởi nghiệp
đáp ứng yêu cầu hợp tác trong và ngoài nước cho cá nhân, tổ chức, doanh
nghiệp khởi nghiệp; xây dựng và quảng bá phương án, mô hình kinh doanh,
quản lý chất lượng; sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, quản trị công nghệ;
cập nhật về pháp lý, ch trương chính sách c a Trung ương và c a tỉnh.
Hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp cho giảng viên, giáo viên đại học, cao đẳng,
trung học phổ thông; đào tạo nâng cao khả năng tư vấn, đầu tư khởi nghiệp.
Tổ chức tập huấn, đào tạo cho các cán bộ quản lý tham gia hoạt động hỗ
trợ khởi nghiệp; tham gia các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho cộng đồng nhằm
mở rộng đối tượng có khả năng khởi nghiệp.
b) Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy và không chính
quy về khởi nghiệp
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Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công nhằm
thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên, học sinh.
Khuyến khích các hoạt động giáo d c về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trong các trường phổ thông.
Hỗ trợ, khuyến khích, nâng cao khả năng tư vấn chuyên nghiệp về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo và thị trường khoa học công nghệ.
Tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ để hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo.
c) Liên kết với các bộ, ngành Trung ương có chức năng đào tạo kiến thức
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tổ chức các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, từ đó chọn lọc và nhân rộng những mô hình khởi nghiệp hiệu quả
để áp d ng tại địa phương.
4.3. Cơ quan triển khai
- Cơ quan ch trì triển khai thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở
Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo d c và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền
hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và
nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan.
5. Mở r ng liên k t và h p tác về ho t đ ng khởi nghi p
5.1. Nội dung
Mở rộng hợp tác, liên kết nâng cao năng lực, thu hút các nguồn lực trong
và ngoài nước xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
Phát triển mô hình hợp tác: cơ quan quản lý nhà nước - trường học doanh nghiệp trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.
5.2. Nhiệm vụ
a) Phát triển các chương trình liên kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi
nghiệp.
Tham gia và mở rộng mạng lưới với các đối tác trong nước và quốc tế, kết
nối nhà đầu tư, nhà tư vấn, các vườn ươm, học tập mô hình hoạt động.
Kết nối mạng lưới các trường đại học, cao đẳng với các doanh nghiệp;
xây dựng chương trình trao đổi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Khuyến khích cơ chế đặt hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với cơ sở
giáo d c nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo nhằm thúc đẩy tinh thần khởi
nghiệp, đổi mới sáng tạo.
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b) Tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các tỉnh đã hình thành hệ
sinh thái khởi nghiệp để học tập và trao đổi kinh nghiệm
Khuyến khích hợp tác, giao lưu, đối thoại, hội thảo, kêu gọi tài trợ trong
nước và quốc tế cho các tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo c a tỉnh.
Tổ chức các chương trình kết nối nghiên cứu và chuyển giao khoa học
công nghệ với các nguồn cung ứng công nghệ có sẵn trong nước và quốc tế, chú
trọng các lĩnh vực ưu tiên phát triển c a tỉnh.
Xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp có tiềm lực cả trong và
ngoài nước, các tổ chức trung gian để hỗ trợ, đầu tư vào các doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo c a tỉnh.
5.3. Cơ quan triển khai
- Cơ quan ch trì triển khai thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Giáo d c và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa
và nhỏ, Hội Doanh nhân trẻ, các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan.
III. KINH PHÍ TH C HI N
1. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương: thông qua việc triển khai Đề án
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Quỹ
đổi mới công nghệ quốc gia,...
2. Nguồn ngân sách hàng năm c a tỉnh.
3. Các nguồn vốn khác: Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn
vị và doanh nghiệp trong tỉnh ch động huy động thêm các nguồn đóng góp, hỗ
trợ từ các tổ chức, cá nhân để triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
c a tỉnh.
IV. T CHỨC TH C HI N
1. Sở Khoa học và Công ngh
- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ch tịch UBND tỉnh giám sát
quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Ch trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ
chức thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung Kế hoạch này.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, hàng năm cho y ban nhân
dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm tổ chức tổng kết
đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo
kết quả thực hiện về y ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính: Ch trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu
nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.
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phố

3. Các sở, ban, ngành t nh, Ủy ban nhân dân các huy n, th xã, thành

Căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện các nhiệm v được giao; định
kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực
hiện gửi về y ban nhân dân tỉnh qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.
Các sở, ban, ngành được giao thực hiện nhiệm v trong Kế hoạch căn cứ
nhiệm v chuyên môn, cân đối dự toán được giao hàng năm để thực hiện. Đối
với các nhiệm v phát sinh, cơ quan ch trì phối hợp các đơn vị được phân công
báo cáo về Sở Tài chính thẩm định trình y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết
định.
Th trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm v được phân
công tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn vướng mắc, phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu
y ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 1.07.02.

KT. CHỦ T CH
PHÓ CHỦ T CH

Đã ký: L Quang Ngời
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