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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
trên địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2018-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025”;
Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ban hành quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Thông báo số 45/TB-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Quảng
Nam về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá
01 năm triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Kế hoạch thực hiện “Hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020;
Xét Tờ trình số 96/TTr-KT ngày 21/8/2018 của Phòng Kinh tế thị xã Điện
Bàn về việc đề nghị ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng
tạo trên địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2018-2025,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên
địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2018-2025 (Kèm theo Kế hoạch).
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Các ban ngành thị xã, UBND các xã, phường theo dõi, hỗ trợ các doanh
nghiệp trên địa bàn phát triển. Các cơ quan thuộc UBND thị xã trong phạm vi,
chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức tư vấn khởi nghiệp theo hình thức giúp
từng cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, nhất là thực hiện các thủ tục, các chính sách hỗ
trợ có liên quan đến ngành mình để hình thành doanh nghiệp, hoạt động và cung
cấp sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, tổ chức rà soát các chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp, các quy hoạch có liên quan, đề xuất gửi về Văn phòng HĐND và UBND
thị xã để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của thị xã.
2. Phòng Kinh tế: Chủ trì tham mưu sâu chuỗi các tổ chức hoạt động theo
Kế hoạch, tham mưu giao ban 6 tháng, sơ kết hàng năm, tổng kết Kế hoạch; tham
mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ cụ thể theo chế độ hỗ trợ của chính phủ,
của tỉnh; phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh
nghiệp theo Chương trình, đề án khuyến công; các khóa đào tạo về chuyên môn
nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như: nâng cao năng lực quản lý, văn
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minh thương mại, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế, tập
huấn nâng cao nhận thức về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải
tiến năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng ... Xây dựng các
chương trình, đề án khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trực tiếp đầu
tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp..... Tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ
doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên
quan tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý
nhà nước về khoa học và công nghệ, giáo dục thị xã, hội phụ nữ, Thị đoàn, hiệp
hội, tham mưu cho UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện kế
hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã: Xây dựng
các khẩu hiệu, hình ảnh trực quan trên Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện
tử thị xã, các pano, băng rôn, áp phích,... tuyên truyền, cổ động khởi nghiệp và
viết các tin, bài về văn hóa khởi nghiệp thu hút sự quan tâm trong giới thanh
niên.
5. UBND các xã, phường: Triển khai các nội dung của Kế hoạch cho
các Hội, đoàn thể, người dân địa phương biết, nắm và tham gia đăng ký thực hiện.
Đồng thời, phát hiện, giới thiệu những mô hình, những cách làm hay tại địa
phương trong việc khởi nghiệp để giới thiệu rộng rãi.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Tăng cường công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên; Thị
đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phụ nữ phát triển
kinh tế và khởi nghiệp, thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi
khởi nghiệp,... nhằm kêu gọi, phát huy tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân và tạo
điều kiện cho các đối tượng khởi nghiệp kết nối ý tưởng, xây dựng và phát triển;
duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả cho thanh niên;
khảo sát nắm bắt nhu cầu tư vấn khởi nghiệp trong Hội viên, đoàn viên.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng các phòng: Kinh
tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền
thanh - Truyền hình, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Bí thư Đoàn thanh
niên thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBMTTQVN thị xã;
- Hội LHPNVN thị xã;
- Chi cục thuế thị xã;
- TT HĐND, UBND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, GIAI ĐOẠN 2018-2025
(Kèm theo Quyết định số 7379/QĐ-UBND, ngày 11/ 9 /2018
của UBND thị xã Điện Bàn)
I. Mục đích, yêu cầu:
- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng
của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân,
công nhân và người lao động; nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên,
phụ nữ trên địa bàn thị xã.
- Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, đặc biệt là khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, tăng số lượng, chất lượng hoạt động hiệu quả doanh nghiệp.
- Cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để mọi người
dân tự tin, lập nghiệp, xây dựng thị xã Điện Bàn thành địa phương khởi nghiệp.
- Đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn thị xã.
- Hằng năm tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp theo chủ đề.
- Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp thị xã Điện Bàn.
- Thực hiện kế hoạch đồng bộ, tránh hình thức, phong trào.
II. Đối tượng, nội dung và lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ
1. Đối tượng hỗ trợ
- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có
khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình
kinh doanh mới.
- Ưu tiên các thanh niên ưu tú, năng động có năng lực khởi nghiệp sáng tạo
nổi trội, uy tín, có đam mê khởi nghiệp, có mong muốn đóng góp cho hoạt động
khởi nghiệp thị xã.
- Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
2. Nội dung hỗ trợ:
- Thông tin, giới thiệu cơ chế, chính sách; hoạt động khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công, các ứng dụng kết quả nghiên cứu
khoa học trong phát triển thành sản phẩm khởi nghiệp; các cơ chế, chính sách phát
triển khoa học và công nghệ phục vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cung cấp
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thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng, sở hữu trí tuệ; kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; thông tin các
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thị xã.
- Hướng dẫn thực hiện các quy định về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu
tư. Công bố và công khai đầy đủ các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký kinh
doanh, đăng ký đầu tư trên Cổng thông tin điện tử thị xã.
- Hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của thị xã tiếp cận nguồn
Quỹ của nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh; các Chương trình trọng tâm, Chương
trình mục tiêu của Trung ương, điạ phương; nguồn sự nghiệp của tỉnh, thị xã phân
bổ hằng năm; nguồn kinh phí xã hội hóa.
- Thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của thị xã, công khai các
quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định, định hướng phát triển, các dự án kêu
gọi đầu tư tại địa phương.
- Thực hiện việc công khai, minh bạch các quy định của Luật quản lý thuế, tư
vấn cho doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp.
3. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển khởi nghiệp sáng tạo
Lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, chế
tạo, công nghiệp thực phẩm, dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
truyền thống. Ngoài ra, ưu tiên hỗ trợ các dự án ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong
các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn.
III. Nội dung và giải pháp thực hiện:
1. Xây dựng và phát triển mạnh công tác thông tin, truyền thông về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo:
a) Vận hành Cổng thông tin điện tử thị xã:
- Nội dung:
Xây dựng chuyên mục thông tin Khởi nghiệp sáng tạo trên Cổng thông tin
điện tử thị xã có chức năng, nhiệm vụ kết nối Cổng thông tin điện tử Khởi nghiệp
Sáng tạo Quảng Nam http://khoinghiep.quangnam.gov.vn và Cổng thông tin điện
tử Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia http://startup.gov.vn
Thông tin, giới thiệu cơ chế, chính sách; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công.
Giới thiệu các cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ phục vụ
cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, giải
pháp hữu ích, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; kết quả nghiên cứu
khoa học và công nghệ;
Giới thiệu các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các ứng dụng kết quả
nghiên cứu khoa học trong phát triển thành sản phẩm khởi nghiệp. Thông tin các
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thị xã.
- Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND & UBND thị xã; Phòng Văn hóa Thông tin
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- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, ban, ngành của thị xã
- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018-2025)
b) Xây dựng chuyên mục “Khởi nghiệp sáng tạo” trên sóng Đài Truyền thanh
- Truyền hình thị xã:
Nội dung:
Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cơ chế liên quan đến khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động và mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
trên địa bàn thị xã;…Tổ chức giới thiệu và quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo.
Hàng năm xây dựng các phóng sự liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo.
Số lần phát sóng truyền hình: 02 lần/tháng và được phát lại 02 lần/tháng. Thời
lượng Chuyên mục từ 10 - 15 phút.
- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình thị xã.
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, ban, ngành của thị xã
- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).
c) Tổ chức Hội thảo, sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tham
gia ngày hội Khởi nghiệp
Nội dung:
Tổ chức gặp gỡ, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa về kinh
doanh, doanh nghiệp cho thanh niên, phụ nữ, sinh viên, học sinh đang học tập và
làm việc trong và ngoài thị xã.
- Cơ quan chủ trì: UBND thị xã và các chuyên gia.
- Cơ quan thực hiện: Thị đoàn, các Phòng Kinh tế, Giáo dục - Đào tạo; Trung
tâm phát triển cụm Công nghiệp - Thương mại và Dịch vụ; Hội phụ nữ.
- Cơ quan phối hợp: Tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các cơ
quan, ban, ngành của thị xã
- Thời gian thực hiện: Mỗi năm ít nhất 01 lần, xuyên suốt (2018 - 2025).
2. Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo tại thị xã Điện Bàn:
Thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp cho các đối tượng có ý tưởng lập
nghiệp, khởi nghiệp tạo môi trường giao lưu, trau dồi các kiến thức quản trị, xây
dựng chiến lược phát triển, kinh nghiệm, kết nối giữa thanh niên, sinh viên, hộ
kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau; tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi
nghiệp; Hội thảo giới thiệu các mô hình khởi nghiệp.
+ Cơ quan chỉ đạo: Tổ công tác của tỉnh;
+ Cơ quan chủ trì: UBND thị xã;
+ Cơ quan thực hiện: Thị đoàn Điện Bàn
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+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch,
Phòng Kinh tế, các đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp trên địa bàn thị
xã.
- Thời gian thực hiện: Câu lạc bộ ra mắt vào Quý VI năm 2018.
3. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hoạt động và mở rộng phát triển.
- Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động:
+ Tạo điều kiện liên kết, kết nối các doanh nghiệp cùng ngành nghề, nhóm
ngành nghề hoặc với các dự án, doanh nghiệp mới khởi nghiệp để kết nối, hỗ trợ
lẫn nhau. Liên kết giữa doanh nghiệp - doanh nghiệp, doanh nghiệp - chủ cơ sở,
chủ trang trại, đại lý thu mua nông sản, hình thành các hội, hiệp hội ngành hàng
nhằm thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, hình thành các chuỗi giá trị
ngành hàng nông sản chủ lực.
+ Hoàn thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm, duy trì sự khác biệt trong sản phẩm
và phát triển các sản phẩm mới.
+ Xây dựng và phát triển thương hiệu, tạo điều kiện tham gia các kênh quảng
bá, giới thiệu sản phẩm, truyền thông về sản phẩm. Tham gia thương mại điện tử
để mở rộng thị trường.
- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
+ Tiếp tục theo dõi hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ
các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp tiếp tục phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp
lớn mạnh, trưởng thành.
+ Phát triển thương hiệu ra tầm quốc gia, mở rộng thị trường tiêu thụ.
+ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
+ Mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, phương
án sản xuất sạch, an toàn.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế.
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, ban, ngành của thị xã, UBND các xã,
phường
- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).
4. Hỗ trợ thủ tục pháp lý và cơ chế nguồn lực để khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.
a) Về thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư
Hướng dẫn thực hiện các quy định về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.
Công bố và công khai đầy đủ các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký kinh
doanh, đăng ký đầu tư trên Cổng thông tin điện tử thị xã, Trung tâm Hành chính
công thị xã.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, ban, ngành của thị xã, UBND các xã,
phường
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- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).
b) Về vốn, mặt bằng
- Về tín dụng: Hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của thị xã
tiếp cận nguồn Quỹ của nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh; các Chương trình
trọng tâm, Chương trình mục tiêu của Trung ương, điạ phương; nguồn sự nghiệp
của tỉnh, thị xã phân bổ hằng năm; nguồn kinh phí xã hội hóa.
+ Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
+ Cơ quan phối hợp: các Ngân hàng, Phòng Kinh tế.
+ Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).
- Về mặt bằng: Thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của thị xã,
công khai các quy hoạch đã được phê duyệt theo quy định, định hướng phát triển,
các dự án kêu gọi đầu tư tại địa phương.
+ Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý đô thị.
+ Cơ quan phối hợp: Các phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa Thông tin; UBND các xã, phường
+ Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).
c) Về thủ tục thuế
Thực hiện việc công khai, minh bạch các quy định của Luật quản lý thuế, tư
vấn cho doanh nghiệp trước khi thành lập doanh nghiệp.
+ Cơ quan thực hiện: Chi cục thuế thị xã Điện Bàn.
+ Cơ quan phối hợp: Các phòng Tài chính - Kế hoạch.
+ Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).
d) Trợ giúp doanh nghiệp phát huy nội lực
- Về hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm:
+ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được với chương trình
khuyến công của Tỉnh, thị xã, kế hoạch sản xuất sạch hơn, ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách sản xuất sản phẩm mới, tiếp
nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu.
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, áp dụng hệ
thống quản lý tiên tiến như ISO, tiết kiệm năng lượng, đăng ký xác lập quyền sở
hữu trí tuệ, nhất là các nhãn hiệu nông sản đặc thù.
+ Hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, chuyển giao, đầu tư đổi mới, nâng
cao trình độ công nghệ. Đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ
biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường:
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+ Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá
sản phẩm; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường, tìm đầu ra cho
sản phẩm; tạo cơ hội đầu tư trong và ngoài nước.
+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam, Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, quảng bá sản
phẩm, hàng hóa do các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
địa bàn thị xã sản xuất.
- Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:
+ Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng
quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, tổ chức các lớp đào tạo doanh
nhân, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chuẩn quốc tế về khởi
nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
+ Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm. Tạo điều kiện
thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động khi có nhu cầu.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế.
- Cơ quan phối hợp: UBND các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2018 - 2025).
IV. Kinh phí thực hiện:
1. Nguồn sự nghiệp của các đoàn thể, phòng, ban thực hiện theo chức năng.
2. Các nguồn kinh phí xã hội hóa khác.
V. Tổ chức thực hiện:
1. Các ban ngành thị xã, UBND các xã, phường theo dõi, hỗ trợ các doanh
nghiệp trên địa bàn phát triển. Các cơ quan thuộc UBND thị xã trong phạm vi,
chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức tư vấn khởi nghiệp theo hình thức giúp
từng cá nhân, tổ chức khởi nghiệp, nhất là thực hiện các thủ tục, các chính sách hỗ
trợ có liên quan đến ngành mình để hình thành doanh nghiệp, hoạt động và cung
cấp sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, tổ chức rà soát các chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp, các quy hoạch có liên quan, đề xuất gửi về Văn phòng HĐND và UBND
thị xã để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của thị xã.
2. Phòng Kinh tế: Chủ trì tham mưu sâu chuỗi các tổ chức hoạt động theo
Kế hoạch, tham mưu giao ban 6 tháng, sơ kết hàng năm, tổng kết Kế hoạch; tham
mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ cụ thể theo chế độ hỗ trợ của chính phủ,
của tỉnh; phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh
nghiệp theo Chương trình, đề án khuyến công; các khóa đào tạo về chuyên môn
nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như: nâng cao năng lực quản lý, văn
minh thương mại, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế, tập
huấn nâng cao nhận thức về áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải
tiến năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng ... Xây dựng các
chương trình, đề án khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trực tiếp đầu
tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp..... Tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ
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doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên
quan tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự doanh nghiệp.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý
nhà nước về khoa học và công nghệ, giáo dục thị xã, hội phụ nữ, Thị đoàn, hiệp
hội, tham mưu cho UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện kế
hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã: Xây dựng
các khẩu hiệu, hình ảnh trực quan trên Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện
tử thị xã, các pano, băng rôn, áp phích,... tuyên truyền, cổ động khởi nghiệp và
viết các tin, bài về văn hóa khởi nghiệp thu hút sự quan tâm trong giới thanh
niên.
5. UBND các xã, phường: Triển khai các nội dung của Kế hoạch cho
các Hội, đoàn thể, người dân địa phương biết, nắm và tham gia đăng ký thực hiện.
Đồng thời, phát hiện, giới thiệu những mô hình, những cách làm hay tại địa
phương trong việc khởi nghiệp để giới thiệu rộng rãi.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Tăng cường công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức về khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên. Thị
đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phụ nữ phát triển
kinh tế và khởi nghiệp, thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi
khởi nghiệp,... nhằm kêu gọi, phát huy tinh thần khởi nghiệp trong nhân dân và tạo
điều kiện cho các đối tượng khởi nghiệp kết nối ý tưởng, xây dựng và phát triển;
duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả cho thanh niên;
khảo sát nắm bắt nhu cầu tư vấn khởi nghiệp trong Hội viên, đoàn viên.
Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tổ chức
thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, phản
ánh về phòng Kinh tế tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân thị xã xem xét./.
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