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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:           /SKHCN-QLCN&CN 

V/v cho ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay 

thế Quyết định số 626/QĐ-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn; 

- Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;  

- Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh tỉnh;  

- Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 199/BC-UBND 

ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp thu, giải trình nội dung 

thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, 

HĐND tỉnh khóa IX, trong đó “giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về việc ban hành Kế hoạch hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -

2022, định hướng đến năm 2025” (Quyết định số 626/QĐ-UBND), Sở Khoa học 

và Công nghệ đã dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnhban hành Kế 

hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2021 -2025, định hướng đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 626/QĐ-UBND) 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý 

dự thảo nêu trên trước ngày 01/12/2020./. 

(Gửi kèm theo dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030) 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:  
- Như kính gửi; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng QLCN&CN. 

Gửi bản giấy: 
- Lưu VT.
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:         /TTr-SKHCN 

(Dự thảo) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày     tháng     năm  2020 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc Ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 (Thay thế 

Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về việc ban hành Kế hoạch hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn  

giai đoạn 2018 -2022, định hướng đến năm 2025) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Chính 

phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 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”. 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cánh mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. 

Căn cứ Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”. 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trong đó có các định hướng 

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo. 
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Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; 

Thực hiện kiến nghị tại báo cáo thẩm tra số 09/BC-HĐND ngày 09/4/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định 

nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025; Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 

17/4/2020 của UBND tỉnh về báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối 

với các Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh 

khóa IX, 

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

xây dựng dự thảo quyết định ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 

thay thế Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2022, định hướng đến năm 2025(Quyết định 626/QĐ-

UBND) 

Lý do: Một số căn cứ, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch ban hành 

theo Quyết định 626/QĐ-UBND không còn phù hợp cần thiết phải ban hành 

Quyết định thay thế. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 như sau: 

I. Sự cần thiết thay thế Quyết định 626/QĐ-UBND 

1. Kết quả triển khai Quyết định 626/QĐ-UBND 

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 626/QĐ-UBND, hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) của tỉnh đã và đang dần tạo lập được 

nền tảng bền vững và từng bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. 

Xuất phát từ mục tiêu ban đầu khi ban hành Quyết định 626/QĐ-UBND là thúc 

đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tại Tỉnh Bắc Kạn. 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 của 

tỉnh Bắc Kạn. Với các mục tiêu cụ thể: Xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực 

hiện tốt các cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng 

đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi 
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nghiệp đổi mới sáng tạo; Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân; Lựa 

chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật 

hỗ trợ khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

thành công ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó phát triển cả số lượng và chất 

lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Liên kết giữa các cộng 

đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh; Đến năm 2025 hỗ trợ phát triển tối thiểu 

04 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Quyết định 626/QĐ-UBND hướng đến hỗ trợ 02 nhóm đối tượng là (1) 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. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động 

không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; (2) Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

Đến hết tháng 10 năm 2020, thông qua cách thức triển khai chính của 

Quyết định 626/QĐ-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch 

và triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung xây dựng hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên website của Sở, xây dựng 03 chuyên mục Đài phát 

thanh và truyền hình Bắc Kạn, tổ chức Tọa đàm chuyên đề xây dựng Hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phối hợp với Cục phát triển thị trường và 

Doanh nghiệp khoa học công nghệ trao đổi, tuyên truyền về các mô hình khởi 

nghiệp và đổi mới sáng tạo với trên 150 người tham gia bao gồm các doanh 

nghiệp, các Hợp tác xã và học sinh, sinh viên; tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài 

năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có 13 thí sinh tham gia. Sau cuộc thi đã có 

02 ý tưởng, dự án được hỗ trợ thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN, cụ 

thể: 

- Hỗ trợ HTX Hương Ngàn thực hiện Dự án Phát triển chuỗi giá trị từ cây 

sả: Hoàn thiện quy trình sản xuất tinh dầu và phát triển sản phẩm trà hòa tan từ 

quả quýt Bắc Kạn. Tổng kinh phí từ nguồn SNKH: 625.890.000 đồng. Thời gian 

thực hiện: 18 tháng (T5/2020-12/2021). 

- Hỗ trợ HTX Nông nghiệp Tân Sơn thực hiện dự án Sản xuất Cà gai leo 

Tân Sơn theo chuỗi giá trị Ứng dụng Khoa học và công nghệ trồng và bao tiêu 

sản phẩm cây cà gai leo tại tỉnh Bắc Kạn. Thời gian thực hiện: Từ 6/2019 - 

6/2021. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn SNKH để xây dựng 10 ha mô hình cà gai leo: 

1.028.000.000 đồng. 

Sở Khoa học và Công nghệcũng đã tích cực tham gia cùng các Sở, ngành 

nghiên cứu, xây dựng, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện và 

triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. Một số kết quả có thể kể đến là đã phối hợp với các sở, ngành liên 
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quan trong công tác nghiên cứu, đề xuất, góp ý các nội dung trình HĐND tỉnh 

ban hànhNghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 Quy định nội dung 

và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. 

Thông qua việc triển khai Quyết định 626/QĐ-UBND cũng như các 

chương trình, đề án hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp ĐMST khác của tỉnh, hệ 

sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh đến năm 2020 đã có những bước phát triển 

đáng kể. Đồng thời, chất lượng của các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng ngày 

càng tăng cao, thể hiện ở quy mô các thương vụ đầu tư khởi nghiệp phát triển 

mạnh mẽ.  

Việc triển khai tích cực các hoạt động truyền thông hướng mục tiêu trong 

và ngoài Quyết định 626/QĐ-UBND đã góp phần làm nâng cao nhận thức của 

xã hội, bước đầu xây dựng nền tảng văn hóa khuyến khích và ủng hộ khởi 

nghiệp ĐMST. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay, có một sự kiện và hoạt động 

về khởi nghiệp ĐMST được thực hiện trong số đó có quy mô 150 đến 200 người 

tham dự, cho thấy sự tương tác ngày càng sôi động giữa các thành phần của hệ 

sinh thái khởi nghiệp ĐMST. 

Như vậy, có thể đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST từ năm 2018 đến 

nayđã có những bước phát triển đáng kể, số lượng và chất lượng các tổ chức và 

chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tiếp tục phát triển. Một số vướng mắc 

trong cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST được điều 

chỉnh từ năm 2018 đến nay bước đầu đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên 

vẫn còn nhiều nội dung cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành để tham 

mưu điều chỉnh cũng như tổ chức triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, trước những biến động kinh tế - xã hội đầu năm 2020, có thể dự 

báo nhiều thay đổi cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp 

ĐMST nhằm ứng phó với thách thức cũng như cơ hội mới của thị trường. 

2. Cơ sở xây dựng Quyết định thay thế 

a. Cơ sở pháp lý 

- Nghị quyết 27/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ 

thựchiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 giao Bộ KH&CN phát triển 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao, có sản phẩm 

dịch vụ hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế. 

- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăngcường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong đó 

đặtra giải  pháp tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia theo 

hướng xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để phát triển mạnh mẽ 

doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 
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- Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế 

thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ đạo hoàn thiện các quy định liên 

quan để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động khởi nghiệp. 

- Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2019 về định hướng xây dựng chính 

sách pháttriển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ 

đạo xây dựng chính sách đột phá tạo lập môi trường khởi nghiệp trong lĩnh vực 

công nghiệp, nhất là khởi nghiệp ĐMST; triển khai đồng bộ và quyết liệt các 

vấn đề, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST quốc gia. 

- Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST yêu cầu Bộ KH&CN 

triển khai có hiệu quả Đề án 844, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với 

hoạt động khởi nghiệp ĐMST. 

- Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ từ các 

năm 2017- 2020 đều đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để phát triển 

toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia; phát triển các trung tâm 

khởi nghiệp ĐMST; xây dựng và liên kết mạng lưới khởi nghiệp ĐMST quốc gia 

với khu vực và quốc tế. 

- Thông tư 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. 

- Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định 

quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo Quốc gia đến năm 2025”. 

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trong đó có các định hướng Phát 

triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo. 

- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. 

b. Cơ sở thực tiễn 

Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 18/2/2020 về Tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST đã cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp 

ĐMST của nước ta còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so 

với các nước khác trong khu vực. Các hạn chế chủ yếu do môi trường kinh 

doanh chưa thực sự thuận lợi cho khởi nghiệp, quy định về điều kiện kinh doanh 

chưa phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thiếu hỗ 

trợ về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước 

hạn chế, thủ tục phức tạp; chưa có hành lang pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ 

mới; nhân lực công nghệ bị thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng, v.v.. 
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Thông qua việc thực hiện Quyết định 626/QĐ-UBND, quá trình quản lý 

nhà nước về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cũng tồn tại một số khó 

khăn, vướng mắc và đặt ra các yêu cầu sau: 

- Việc thực hiện Quyết định 626/QĐ-UBND gặp vướng mắc do khó khăn 

trong việc thực hiện cơ chế tài chính nên cần thiết phải bổ sung thêm các căn cứ 

như: Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025; Quyết định số 

13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn; Thông tư số 194/2012/TT-

BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin 

điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

- Nhu cầu về cung cấp thông tin thời gian qua đã triển khai nhưng mới chỉ 

đảm bảo việc cung cấp các thông tin cơ bản về hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, 

còn cần nhiều nguồn lực đầu tư từ nhà nước và xã hội cho việc thường xuyên 

nâng cấp các tính năng kết nối tương tác trực tuyến mới để phát triển thành một 

nền tảng thực sự của cộng đồng khởi nghiệp ĐMST của tỉnh, phục vụ hiệu quả 

quá trình thu thập, xử lý thông tin và hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. Nhu cầu về tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng kết nối mạng lưới khởi nghiệp ĐMST, nhu cầu vềhỗ trợ 

ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạohiện nayvẫn hoạt động một cách tương đối 

đơn lẻ và rời rạc, chưa có sự liên kết với nhau để khai thác nguồn lực hiệu quả. 

Nhu cầu về cơ chế phối hợp triển khai hỗ trợ khởi nghiệp tại các sở, ngành, địa 

phương và thống nhất cơ quan chuyên trách. 

Các nội dung Kế hoạch ban hành theo Quyết định 626/QĐ-UBND như tại 

Mục 1.Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo; Mục 2.Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; Mục 3. Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; Mục 4. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Mục 5. Hỗ trợ ươm tạo khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo… cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định 

hiện hành và giúp các đơn vị có đầy đủ căn cứ, thuận lợi hơn trong xây dựng nội 

dung và dự toán thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc ban hành Quyết 

định thay thế Quyết định 626/QĐ-UBND là phù hợp và cần thiết. 

II. Quá trình xây dựng dự thảo: 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng đề cương dự thảo và lấy ý kiến 

tổng hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân. 

Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp đã chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo.  

III. Bố cục và nội dung: 

1. Bố cục: 
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Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gồm 

5 phần: 

- 1: A. Mục tiêu 

- 2: B. Đối tượng hỗ trợ 

- 3: C. Nội dung kế hoạch 

- 4: D. Kinh phí thực hiện 

- 5: E. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung: Có dự thảo kèm theo. 

Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định. 

(Gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030; Báo cáosố: /BC-SKHCN ngày tháng năm 2020, báo cáo tổng 

hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định  ban hành Kế 

hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030). 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:  
- Như kính gửi (Để trình); 

- Sở Tư Pháp; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng QLCN&CN. 

Gửi bản giấy: 
- UBND tỉnh (Để trình); 

- Lưu VT.
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế  
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:       /QĐ-UBND 

(Dự thảo) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

 tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2016 của Chính 

phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 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”; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cánh mạng công nghiệp lần thứ 4; 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. 

Căn cứ Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”. 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trong đó có các định hướng 

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo. 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tại Tờ 

trình số       /TTr-SKHCN ngày     /    /2020, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về 

việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2022, định hướng đến năm 2025. 

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc, 

kiểm tra các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND 

tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Giám đốc 

các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông 

tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Tỉnh đoàn, Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/hiện); 

- Bộ KH&CN (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP PTVHXH; 

- Lưu: VT, SN25b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

(Dự thảo) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn 

 giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   / /2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn) 

A. MỤC TIÊU 

I. Mục tiêu chung 

1. Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của 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 tiễn của tỉnh Bắc Kạn. 

2. Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tại Tỉnh Bắc Kạn. 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 của tỉnh Bắc Kạn. 

II. Mục tiêu cụ thể 

1. Xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách 

liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục 

cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

3. Đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

4. Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân; Lựa chọn, hỗ trợ phát 

triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi 

nghiệp, nhân rộng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công 

ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó phát triển cả số lượng và chất lượng của 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Liên kết giữa các cộng đồng khởi 

nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

5. Đến năm 2025 hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 dự án khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 04 doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. (để phù hợp đối tượng hỗ trợ: Nhóm cá nhân) 

B. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ 

1. 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. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động 

không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
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2. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

của tỉnh. 

C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I. Giai đoạn 2021 - 2025: 

1. Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

a) Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”, Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và 

các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các phương tiện báo chí 

truyền thông và các hội nghị, hội thảo thường niên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

- Định mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 39/2017/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức chi công tác phí, chi hội 

nghị của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân 

sách tỉnh Bắc Kạn. 

b) Tích hợp chuyên mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Website của Sở 

Khoa học và Công nghệ,nhằm cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật 

thông tin công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, sản phẩm 

dịch vụ mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá 

nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

c) Xây dựng chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành 

công của tỉnh Bắc Kạn. 

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng chuyên mục riêng về khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên website của Sở Khoa học và Công nghệ. Website này được kết nối 

với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử 

nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch đầu tư, 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo 

Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố; các trường chuyên nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân 

trẻ trên địa bàn tỉnh. 

d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên 

quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí thấp nhất. 
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- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, 

thành phố. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành chức năng có liên quan. 

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

a)Hằng năm, tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp 

cho các đối tượng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lồng ghép trong kế hoạch trợ giúp đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Hợp tác xã 

của tỉnh; lựa chọn một số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia 

các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh 

uy tín ở trong nước. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan, các trường chuyên 

nghiệp, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có 

liên quan. 

b) Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp,nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát 

triển không gian khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên trongTrường Cao đẳng Bắc 

Kạn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn. 

Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức 

chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. 

3. Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

- Tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sự kiện Ngày hội khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo Bắc Kạn (TECHFEST Bắc Kạn), 02 năm/lần;  

- Hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng tại tỉnh tham 

dự TECHFEST quốc gia. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo, sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; tham gia 

kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, thành 

khác. 

- Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp, tìm kiếm, giới thiệu 

và kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo. 

- Hoạt động kết nối đầu tư - doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 

hoạt động kết nối cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp - doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Hoạt động hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Hoạt động đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
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Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức 

chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch đầu tư, 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo 

Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố; các trường chuyên nghiệp; Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân 

trẻ trên địa bàn tỉnh. 

4. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Nghiên cứu đề xuất, triển khai các chính sách phát triển, đổi mới sáng tạo, 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và 

đời sống. 

Xây dựng quy chế hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Xây dựng và khuyến khích thành lập các quỹ phát triển khoa học công 

nghệ trong các doanh nghiệp. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, 

thị xã; Trường Cao đẳng Bắc Kạn, các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

5. Hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:  

a) Đối tượng hỗ trợ:Là các 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. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 05 dự 

án khởi nghiệp của tỉnh là các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo.  

b) Nội dung hỗ trợ: Lựa chọn, xây dựng năng lực cho một số cá nhân, 

nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng và đầu tư 

vốn ban đầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

+ Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh. 

+ Cách thức hỗ trợ: Thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các 

chương trình KH&CN cấp tỉnh theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 

03/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ. 
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- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan, các trường chuyên 

nghiệp, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị chức năng có 

liên quan. 

II. Định hướng đến 2030: 

1. Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp và không gian làm việc chung 

nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.  

2. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ 

phát triển tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ phát 

triển cơ sở vật chất, cung cấp không gian số, sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện 

công nghệ….nhân rộng các mô hình hiệu quả trong và ngoài nước. 

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện: 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ: 

a) Kinh phí địa phương: Ưu tiên sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và 

công nghệ hàng năm và nguồn ngân sách khác của tỉnh. 

b) Kinh phí đối ứng: Kinh phí của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện 

dự án. 

c) Kinh phí khác: Khuyến khích khai thác các nguồn từ ngân sách Trung 

ương, kinh phí huy động từ nguồn hợp pháp khác. 

2. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc lập dự toán ngân sách hàng 

năm được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được bố trí 

vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan được giao chủ trì nhiệm vụ. 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

tổ chức triển khai Kế hoạch. 

b) Hàng năm, chủ trì, tổng hợp kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước thực 

hiện Kế hoạch; Phối hợp Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế 

hoạch theo quy định trình UBND tỉnh quyết định. 

c) Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và 

Công nghệ kết quả thực hiện; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch trên cơ sở ý 

kiến thống nhất bằng văn bản với các cơ quan có liên quan khi cần thiết. 

2. Sở Tài chính:  

a) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, rà soát, tham mưu 

UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch. 

b) Thẩm định dự toán, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí ngân sách sự 

nghiệp KH&CN và nguồn ngân sách khác của tỉnh để triển khai thực hiện Kế 

hoạch theo quy định. 

3. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có 

liên quan: 
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Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các 

đơn vị chủ động tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị đề xuất (nếu có) qua 

Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch 

Ủy ban nhân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo 

thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo đề xuất về Sở Khoa học và Công 

nghệ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./. 

  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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