
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND               Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2022                                         

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách  

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;  

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 

91/2018/NQ-HĐND; 

Căn cứ Thông báo số 284/TB-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 30/6/2022; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 845/SKHCN-

CN ngày 09/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về danh mục các nhiệm vụ đề nghị phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt kịp thời, hiệu quả, đúng quy 

định. Căn cứ các quy định hiện hành, lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, 

gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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2. Sở Tài chính: Căn cứ danh mục nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết 

định này và dự toán đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức soát xét, 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:      
 - Như Điều 3;                

 - TTr HĐND tỉnh (để báo cáo);                

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;           

 - PCVP Trần Tuấn Nghĩa;             

 - Trung tâm CB-TH;             

 - Lưu: VT, VX2.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 
 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  

 
 

TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú Đơn vị  chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

I Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

1 

Tổ chức đào tạo, tuyên 

truyền, tư vấn hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (KNĐMST); tổ chức 

các hoạt động kết nối, hợp 

tác phát triển hệ sinh thái 

KNĐMST  

Tổ chức các Hội 

thảo, Hội nghị 

đào tạo, tập huấn, 

phổ biến kiến 

thức về 

KNĐMST; Hoạt 

động kết nối, hợp 

tác phát triển hệ 

sinh thái 

KNĐMST ở địa 

phương (15 cuộc) 

2022 

 

Sở KH&CN 

(04 cuộc); 

Tỉnh Đoàn 

(02 cuộc); 

Trường ĐH 

Hà Tĩnh (02 

cuộc); 

Trường CĐ 

Kỹ thuật Việt 

- Đức Hà 

Tĩnh (02 

cuộc); Hội 

LHPN tỉnh 

(02 cuộc); 

Trung tâm Hỗ 

trợ PTDN và 

XTĐT tỉnh 

(02 cuộc); 

UBND Thị xã 

Kỳ Anh (01 

cuộc) 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh 

nghiệp KHCN; 

Văn phòng Đề án 

KNĐMST Quốc  

gia; các chuyên gia 

và đơn vị đào tạo, 

huấn luyện về 

KNĐMST 

Điểm a Khoản 1 Điều 

2 Nghị quyết số 

91/2018/ NQ-HĐND 

ngày 18/7/2018 của 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh 
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú Đơn vị  chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

2 

Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng 

khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 

Hà Tĩnh 

Tổ chức Cuộc thi 

Ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo 

tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ tư - năm 2022 

lựa chọn các dự 

án KNĐMST 

tiềm năng ươm 

tạo và hỗ trợ phát 

triển 

2022 Sở KH&CN 

 

 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh 

nghiệp KHCN; 

Văn phòng Đề án 

KNĐMST Quốc  

gia; các sở, ban, 

ngành,  UBND các 

huyện, thành phố, 

thị xã và doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân liên quan 

 

 

Điểm đ Khoản 1 Điều 

2 Nghị quyết số 

91/2018/NQ-HĐND  

II Chính sách hỗ trợ hoạt động KNĐMST  

- 
Chính sách hỗ trợ hoạt 

động KNĐMST 

Sản phẩm tương 

ứng với chính sách 

đề xuất hỗ trợ quy 

định tại Khoản 2 

Điều 2 Nghị quyết 

số 91/2018/NQ-

HĐND theo nhu 

cầu đề xuất hỗ trợ 

của cơ sở 

2022-

2023 
Sở KH&CN 

Sở Tài chính, 

UBND các huyện, 

thành phố, thị xã, 

các đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân liên quan 

 

Khoản 2 Điều 2 Nghị 

quyết số 91/2018/NQ-

HĐND; Quy trình 

thực hiện và hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ thực hiện 

theo Quyết định số 

213/QĐ-UBND ngày 

15/01/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Theo đề xuất của các 

tổ chức, cá nhân  
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú Đơn vị  chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

III Hỗ trợ thực hiện các dự án KNĐMST  

 

1 

Dự án xây dựng mô hình 

khu không gian làm việc 

chung hỗ trợ, các ý tưởng 

dự án khởi nghiệp sáng tạo 

tỉnh Hà Tĩnh  

Theo Quyết định 

số 372/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê 

duyệt dự án “Xây 

dựng mô hình 

khu không gian 

làm việc chung 

hỗ trợ phát triển 

các ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp 

sáng tạo tỉnh Hà 

Tĩnh”   

2022 
Công ty CP 

CED Central 

 

Sở Tài chính, 

UBND các huyện, 

thành phố, thị xã, 

các đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân liên quan 

 

Điểm e Khoản 2 Điều 

2 Nghị quyết số 

91/2018/NQ-HĐND  
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú Đơn vị  chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

2 

Dự án Phát huy tiềm năng 

kinh tế thông qua bảo tồn 

và phát triển một số loài lan 

rừng quý hiếm  

Hỗ trợ Dự án 

KNĐMST đạt giải 

ba Cuộc thi Ý 

tưởng khởi nghiệp 

sáng tạo tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2020 

thực hiện chính 

sách hỗ trợ 

KNĐMST quy 

định tại Điểm e 

Khoản 2 Điều 2 

Nghị quyết số 

91/2018/NQ-

HĐND; theo 

nhiệm vụ được 

phê duyệt 

2022-

2023 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng và cây 

cảnh Tuấn 

Khôi 

Sở Tài chính, 

UBND các huyện, 

thành phố, thị xã, 

các đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân liên quan 

Điểm e Khoản 2 Điều 

2 Nghị quyết số 

91/2018/NQ-HĐND  

3 

Dự án chuyển giao công 

nghệ xây dựng Nhà máy 

sản xuất gạch không nung 

lõi xốp Smart G-VRO  

Hỗ trợ Dự án 

KNĐMST đạt 

giải nhất Cuộc thi 

Ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo 

tỉnh Hà Tĩnh năm 

2021 thực hiện 

chính sách hỗ trợ 

KNĐMST quy 

định tại Điểm e 

Khoản 2 Điều 2 

Nghị quyết số 

91/2018/NQ-

HĐND 

2022-

2023 

Công ty CP 

Xây dựng 

Phượng 

Hoàng HT 

Sở Tài chính, 

UBND các huyện, 

thành phố, thị xã, 

các đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân liên quan 

Điểm e Khoản 2 Điều 

2 Nghị quyết số 

91/2018/NQ-HĐND  
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú Đơn vị  chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

4 

Dự án Ứng dụng KH&CN 

sản xuất phân bón hữu cơ 

vi sinh quy mô công nghiệp 

tại Hà Tĩnh 

Hỗ trợ Dự án 

KNĐMST đạt 

giải nhì Cuộc thi 

Ý tưởng khởi 

nghiệp sáng tạo 

tỉnh Hà Tĩnh năm 

2021 thực hiện 

chính sách hỗ trợ 

KNĐMST quy 

định tại Điểm e 

Khoản 2 Điều 2 

Nghị quyết số 

91/2018/NQ-

HĐND 

2022-

2023 

Công ty CP 

sản xuất phân 

bón Thống 

Nhất 

Sở Tài chính, 

UBND các huyện, 

thành phố, thị xã, 

các đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân liên quan 

Điểm e Khoản 2 Điều 

2 Nghị quyết số 

91/2018/NQ-HĐND  
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