
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:        /KH-UBND

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

Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh trong khuôn khổ Tuần Lễ 

khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đăng cai Năm Quốc 
gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 
số: 7712 /KH-UBND ngày 22/11/2022 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. Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ 
chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh trong khuôn khổ Tuần Lễ khai mạc 
Năm Quốc gia khởi nghiệp - Quảng Nam 2023, gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho 

mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo lập văn hóa khởi nghiệp; liên kết Hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (Hệ sinh thái) quốc gia;

- Triển khai hoạt động mở đầu cho Năm Quốc gia khởi nghiệp- Quảng 
Nam 2023.

2. Yêu cầu
- Ngày hội được tổ chức theo chuyên đề Năm Quốc gia khởi nghiệp – 

Quảng Nam 2023; đẩy mạnh truyền thông về Hệ sinh thái khởi nghiệp mở;
- Công tác trưng bày, giới thiệu ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp 

thực sự tiêu biểu; góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong xã hội;
- Các cơ quan được giao chủ trì các hoạt động xây dựng Kế hoạch chi tiết 

và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, thiết 
thực, hiệu quả; an toàn; phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 02 (hai) ngày (từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022)
2. Địa điểm:  Vinpearl Nam Hội An Resort & Spa, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam.
III. CƠ QUAN TỔ CHỨC
1. Cơ quan chỉ đạo
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
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2. Cơ quan tổ chức đồng thời là Ban Tổ chức
- Ban Điều hành Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh (Ban Điều hành);
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trường Cao đẳng Quảng Nam;
- Hội đồng cố vấn khởi nghiệp tỉnh.
3. Cơ quan phối hợp
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Các Hội/Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh;
4.  Cơ quan, đơn vị đồng hành
- Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp Quốc gia;
- Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia;
- Thaco – Quảng Nam;
- VNPT Quảng Nam;
- Viettel Quảng Nam.
* Ghi chú: Quá trình thực hiện, các cơ quan tổ chức liên hệ mời và điều 

chỉnh các đơn vị đồng hành phù hợp thực tế.
IV. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
a) Chủ đề tuyên truyền: Chủ đề: Quảng Nam - Lan tỏa tinh thần khởi 

nghiệp; Việt Nam - khởi nghiệp sáng tạo mở.
b) Băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền khu vực tổ chức Ngày hội:
- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai;
- Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo;
- Năm Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo – Quảng Nam 2023;
- Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo – Khát vọng hùng cường;
- Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới.
c) Trang trí khu vực diễn ra Ngày hội:
- Dựng 02 pano lớn về sự kiện ngoài cổng vào Vinwonder Nam Hội An;
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- Tổ chức Standee dọc hai đường vào khu trưng bày. 
2. Các hoạt động Diễn đàn và kết nối:
2.1. Ngày 21 tháng 12 năm 2022 (Ngày thứ nhất)
a) Buổi sáng:
- Thời gian: 8h30: Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh và 

vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2022 
- Địa điểm: Vinwonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

(sân khấu ngoài trời)
- Số lượng đại biểu (dự kiến): 200 người
- Phân công thực hiện:
+ Ban Điều hành: phân bổ, in ấn và phát hành Giấy mời gửi các đại biểu, 

tham mưu phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh;
+ Tỉnh đoàn Quảng Nam triệu tập thanh niên khởi nghiệp tham gia Khai 

mạc: 50 người;
+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triệu tập phụ nữ khởi nghiệp: 50 người;
+ Hội Nông dân tỉnh triệu tập nông dân khởi nghiệp: 50 người;
+ Ban Chấp hành các hội khởi nghiệp sáng tạo toàn tỉnh;
+ Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh;
+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia và hỗ trợ các ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tham gia.
b) Buổi chiều:
- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00, Kết nối và giao lưu startup với học 

sinh, sinh viên (tự do kết nối tại gian hàng)
- Địa điểm:  Khu trưng bày Ngày hội tại Vinwonder Nam Hội An, huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (sân khấu ngoài trời)
- Số lượng đại biểu (dự kiến): 100 người
- Phân công thực hiện:
+ Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và mời các em học sinh đạt giải thi 

khoa học kỹ thuật và các em có ý tưởng, nguyện vọng khởi nghiệp tham gia kết 
nối;

+ Trường Cao đẳng Quảng Nam thông báo và mời sinh viên sáng tạo và 
có ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia kết nối.
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2.2. Ngày 22 tháng 12 năm 2022
a) Buổi sáng:
Hoạt động tự do và kết nối, thương mại với du khách tham quan tại 

Vinwonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
b) Buổi chiều:
- Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Hội Nông dân tỉnh và Ban Chấp hành các hội KNST trên địa bàn tỉnh thông báo 
mời hội viên địa bàn thuận lợi tham gia kết nối.

- Địa điểm: Vinwonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
c) Buối tối: 
- Thời gian: Từ 19h00 – 20h00, các Startup kết nối và giao lưu với đại 

biểu, quan khách về tham dự Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 
và Khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp – Quảng Nam 2023;

- Địa điểm: Vinwonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
3. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
3.1. Hoàn thành công tác trưng bày, triển lãm: 60 gian trưng bày
a) Dàn dựng gian hàng: hoàn thành trước 16h ngày 20 tháng 12 năm 

2022;
b) Trưng bày hoàn thành trước khi tổ chức Ngày hội 60 phút (01 giờ).
c) Phân công chỉ đạo và thực hiện:
- Ban Điều hành chỉ đạo;
- Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo thực hiện.
3.2. Tiêu chí chọn dự án tham gia trưng bày:
a) Dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh trở lên (ưu tiên xếp hạng từ cao 

xuống thấp). Chú ý không chọn ý tưởng được công nhận;
b) Sản phẩm đảm bảo chất lượng, mẫu mã bao bì đúng quy định, đẹp và 

còn thời gian sử dụng. Ưu tiên đã đăng ký sở hữu trí tuệ.
c) Phân công thực hiện:
- Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp chủ trì;
- Chi cục Phát triển nông thôn và Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến 

thương mại phối hợp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Điều hành – Trưởng Ban Tổ chức, chịu trách nhiệm:
1.1. Về công tác hậu cần: Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 

xây dựng phương án, kế hoạch hậu cần phục vụ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo 
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xanh, trong đó phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể (xác định danh sách các 
đoàn đến, xác báo thành phần, số lượng, địa điểm ăn nghỉ, phương tiện đưa đón, 
cán bộ tháp tùng….). Phân công Đồng chí Phạm Ngọc Sinh – Trưởng Ban Điều 
hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh làm đầu mối liên hệ và điều hành chung 
các hoạt động Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh, công tác hậu cần và các 
công việc liên quan, tiếp nhận thông tin, giải quyết theo nhiệm vụ được phân 
công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 
chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo tỉnh trong công tác hậu cần phục vụ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh.

1.2. Tổ chức Khai mạc và vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo 
năm 2022.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Phó Ban Tổ chức, chịu trách 
nhiệm phối hợp với Vinwonder Nam Hội An:

- Chọn địa điểm tổ chức gian trưng bày đảm bảo đẹp, ấn tượng và phục vụ 
cho không gian Lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022 và Năm Khởi 
nghiệp Quốc gia – Quảng Nam 2023;

- Phối hợp Vinwonder Nam Hội An tổ chức nhận diện hoặc có phương án cho 
các tổ chức, cá nhân đến tham gia và kết nối tại Ngày hội trong khuôn viên;

- Tham gia Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia – Quảng  Nam 2022 và Năm Khởi 
nghiệp Quốc gia – Quảng Nam 2023; công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh.

3. Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh:
- Tuyển chọn 60 dự án tiêu biểu và có phương án phối hợp với các Startup 

trong phối hợp với đơn vị sự kiện để tổ chức trưng bày;
- Tổ chức Chương trình vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2022 và 

đầu mối kết nối và giao lưu hội khởi nghiệp, chuyên gia, Startup với các tổ chức, cá 
nhân.

4. Các Sở, ngành có giao nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động triển khai 
nhiệm vụ và bố trí nguồn lực tham gia.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hỗ trợ 
các dự án khởi nghiệp tham gia trưng bày và các hoạt động vinh danh dự án 
khởi nghiệp sáng tạo năm 2022.

6. Các Hội/ Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh triệu 
tập hội viên tham gia đông đủ và tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về Ngày hội 
rộng khắp.

7. Đề nghị các đơn vị đồng hành Ngày hội phối hợp tạo điều kiện kết 
nối hoạt động Ngày hội nhằm lan tỏa và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp; 
phối hợp Ban Điều hành tài trợ Ngày hội.
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Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện, thường 
xuyên báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Điều hành) những khó khăn, vướng mắc để 
kịp thời chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ KH&CN;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các Phó Chủ tịch tỉnh;
- Công an tỉnh;
-  Các Sở: VHTTDL, GD&ĐT, KH&ĐT, 
KH&CN, TC, NN&PTNT, CT;
- Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội 
Nông dân tỉnh;
- Trường: Đại học, Cao đẳng Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Điều hành hỗ trợ KNST tỉnh;
- Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Hội, CLB KNST trên địa bàn tỉnh (do Ban 
Điều hành sao gửi);
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX,TH
D:\PHẠM CÔNG THÀNH 2022\Khởi nghiệp\Kế hoạch ngày hội khởi nghiệp xanh\25-11 KE HOACH 
NGAY HOI KHOI NGHIEP XANH.docx

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

[daky]
Hồ Quang Bửu
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