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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Cố vấn 

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 18/5/2017 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”; Quyết định số 188/QĐ-TTg, ngày 09/02/2021 về sửa đổi 
một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg;

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 20/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 4396/QĐ-UBND ngày 
18/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025; số 1625/QĐ-
UBND ngày 15/6/2020 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 đổi mới sáng tạo tại Tờ 
trình số 10/TTr-KNST ngày 17/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng 

Nam (sau đây gọi là Hội đồng) gồm các ông, bà có tên sau:
1. Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mozart 

Việt Nam;  
2. Phó Chủ tịch: Ông: Phạm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP đăng kiểm Quảng 
Nam;

3. Các thành viên, gồm: 
- Ông: Phan Xuân Thanh, Phó Trưởng Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Emic 
Hospitality Hội An; 

- Ông: Bùi Ngọc Hà, Giám đốc Tổng Đại lý AIA Quảng Nam - Đà Nẵng;
 - Bà: Trần Hà Dung, Trưởng ban nội dung thuộc Công ty Cổ phần Hương 

Vị TP (TP Flavor Joint Stock Company); 
4. Thành viên Thư ký: Ông: Nguyễn Bão Quốc, Giám đốc Công ty Tư vấn 

Giải pháp và Đào tạo BQ;
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5. Hội đồng là tổ chức tự nguyện, bình đẳng, thống nhất hành động; kết nối cố 
vấn quốc gia hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng khởi nghiệp, cống hiến giá trị của bản 
thân cho xã hội, có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

a) Là tổ chức đồng hành và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Điều hành Hỗ trợ 
Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong hoạt động của Hội đồng;

b) Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy định của địa phương về Hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

c) Tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến và được giao triển khai các hoạt động của 
Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; 

d) Đào tạo, tập huấn, tư vấn, cố vấn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển mạng lưới giảng viên nguồn (ToT) của tỉnh;

đ) Kết nối, hợp tác, hình thành và triển khai hoạt động của Mạng lưới cố vấn 
khởi nghiệp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế;

e) Xúc tiến hoạt động kêu gọi tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đầu tư dự án khởi nghiệp 
sáng tạo khả thi, hoàn thiện và phát triển dự án khởi nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ 
liên quan đến tổ chức sự kiện, hoạt động khởi nghiệp của tỉnh;

g) Cố vấn, tư vấn các địa phương hình thành và xây dựng Hệ sinh thái Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện, ngành;

h) Vận động tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng và phát triển Quỹ hỗ 
trợ khởi nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp tại địa phương.

6. Hội đồng được phép sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần Mozart Việt Nam 
khi Chủ tịch Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Công ty CP đăng kiểm Quảng Nam 
khi Phó Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

Điều 2. Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách 
nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ Hội đồng triển khai hoạt động, báo cáo tình hình hoạt 
động của Hội đồng cho UBND tỉnh và đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động 
của Hội đồng gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học 
và Công nghệ, Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội đồng, các cơ quan, đơn vị liên quan 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./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.
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