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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:   680/QĐ-UBND                       Hà Tĩnh, ngày  28  tháng  02  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp        

đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 

và những năm tiếp theo; 

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 ngày 18/7/2018; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 148/SKHCN-CN 

ngày  13/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 (danh mục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Lập dự toán kinh phí theo quy định, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, 

tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội 

dung đã được phê duyệt.  

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

hiện các nhiệm vụ của đề án báo cáo với UBND tỉnh theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, 

ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND 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;                

  - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;                

  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;           

  - PVP Trần Tuấn Nghĩa;             

  - Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;             

  - Lưu: VT, VX.            

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

  Đặng Quốc Vinh 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI  

ĐỀ ÁN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày  28/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT NHIỆM VỤ SẢN PHẨM 
TIẾN 

ĐỘ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

GHI CHÚ ĐƠN VỊ  

CHỦ TRÌ 

ĐƠN VỊ   

PHỐI HỢP 

I Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

1.1 

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; thúc đẩy tinh thần 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh  

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  

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ, 

Tỉnh đoàn, 

các Trường 

Đại học, 

Cao đẳng, 

Trung cấp 

nghề 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp 

KHCN, Văn phòng Đề 

án KNĐMST Quốc  gia; 

các sở ban ngành,  

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân; các chuyên gia và 

đơn vị đào tạo, huấn 

luyện về KNĐMST 

 

1.2 

Xây dựng và triển khai các 

chương trình, giáo trình đào tạo, 

huấn luyện KNĐMST tại các cơ 

sở giáo dục - đào tạo, các tổ 

chức thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động 

khởi nghiệp sáng tạo và thành 

lập các câu lạc bộ khởi nghiệp 

sáng tạo 

Chương trình, giáo trình đào 

tạo, huấn luyện KNĐMST; 

thành lập các câu lạc bộ 

khởi nghiệp sáng tạo 

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ, 

Tỉnh đoàn, 

các Trường 

Đại học, 

Cao đẳng, 

Trung cấp 

nghề 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp 

KHCN, Văn phòng Đề 

án KNĐMST Quốc  gia; 

các sở ban ngành,  

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân; các câu lạc bộ 

khởi nghiệp 
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1.3 

Xây dựng bản tin về khởi 

nghiệp sáng tạo; chương trình 

truyền hình tôn vinh các ý 

tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp 

sáng tạo của tỉnh 

Bản tin, chương trình truyền 

hình tuyên truyền giới thiệu 

về hoạt động KNĐMST trên 

địa bàn tỉnh 

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp 

KHCN, Văn phòng Đề 

án KNĐMST Quốc  gia; 

các sở ban ngành,  

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và doanh 

nghiệp, tổ chức, cá 

nhân; các cơ quan báo 

chí và truyền thông 

 

1.4 

Biên soạn và in ấn tài liệu tuyên 

truyền về KNĐMST phục vụ 

công tác tuyên truyền 

Tài liệu phục vụ tuyên 

truyền triển khai Đề án  
2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp 

KHCN, Văn phòng Đề 

án KNĐMST Quốc  gia; 

Chuyên gia về 

KNĐMST 

 

1.5 

Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp 

sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 

hai – năm 2020 

Tổ chức Cuộc thi khởi 

nghiệp sáng tạo tỉnh Hà 

Tĩnh lần thứ hai – năm 2020 

lựa chọn các dự án khởi 

nghiệp sáng tạo 

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ, 

Tỉnh đoàn, 

các Trường 

Đại học, 

Cao đẳng, 

Trung cấp 

nghề 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp 

KHCN, Văn phòng Đề 

án KNĐMST Quốc  gia; 

các sở ban ngành,  

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân 
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1.6 

Xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng 

– kỹ thuật của các cơ sở ươm 

tạo, tổ chức thúc đẩy, hỗ trợ, 

cung cấp thiết bị dùng chung 

cho các tổ chức, cá nhân 

KNĐMST 

Xây dựng cơ sở hạ tầng – kỹ 

thuật hình thành Khu không 

gian làm việc chung, hỗ trợ 

hoạt động KNĐMST 

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Cục Phát triển thị 

trường và doanh nghiệp 

KHCN, các sở ban 

ngành,  UBND các 

huyện, thị xã, thành 

phố; Tỉnh đoàn, Các 

trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung cấp nghề 

và doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân 

 

II 

Triển khai chính sách hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 
Hỗ trợ thực hiện hợp đồng tư 

vấn đăng ký về sở hữu trí tuệ, 

tiêu chuẩn - đo lường - chất 

lượng; Hỗ trợ sản xuất thử 

nghiệm, hoàn thiện sản phẩm 

mới, mô hình kinh doanh mới; 

Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu 

KNĐMST; Hỗ trợ sử dụng 

trang thiết bị, cơ sở vật chất, 

khu làm việc chung; Hỗ trợ 

tham gia Cuộc thi khởi nghiệp 

sáng tạo cấp tỉnh trở lên; Hỗ trợ 

các dự án KNĐMST đạt giải từ 

Cuộc thi của tỉnh và Trung 

ương hoặc những dự án được 

đánh giá có tính khả thi và hiệu 

quả để triển khai dự án; Hỗ trợ 

lãi suất vay vốn thực hiện các 

dự án KNĐMST  

Hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp, đơn vị thực hiện hợp 

đồng tư vấn đăng ký: về sở 

hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng; Hỗ trợ 

sản xuất thử nghiệm, hoàn 

thiện sản phẩm mới, mô 

hình kinh doanh mới; Hỗ trợ 

đào tạo chuyên sâu 

KNĐMST; Hỗ trợ sử dụng 

trang thiết bị, cơ sở vật chất, 

khu làm việc chung; Hỗ trợ 

tham gia Cuộc thi khởi 

nghiệp sáng tạo cấp tỉnh trở 

lên; Hỗ trợ các dự án 

KNĐMST đạt giải từ Cuộc 

thi của tỉnh và Trung ương 

hoặc những dự án được 

đánh giá có tính khả thi và 

hiệu quả để triển khai dự án; 

Hỗ trợ lãi suất vay vốn thực 

hiện các dự án KNĐMST 

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Tài chính, UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố, các cơ quan liên 

quan và các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân 

Căn cứ vào 

nội dung đề 

nghị hỗ trợ 

các doanh 

nghiệp, đơn 

vị, cá nhân 

xây dựng 

hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ 

gửi Sở 

KH&CN, 

Sở Tài 

chính kiểm 

tra, xác 

định đối 

tượng, điều 

kiện và số 

tiền hỗ trợ; 

tham mưu 

UBND tỉnh 

xem xét, 

quyết định. 
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III 

Thực hiện chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp khởi nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ chuyên ngành thông 

minh, kỹ thuật mới: Hỗ trợ 

kinh phí thực hiện hợp đồng 

chuyển giao công nghệ, thiết bị; 

Hỗ trợ lập trình phần mềm mà 

được đánh giá là góp phần nâng 

cao năng suất lao động, hiệu 

quả quản lý, sản xuất, kinh 

doanh hoặc giải quyết vấn đề về 

nâng cao hiệu quả quản lý xã 

hội.  

Hỗ trợ các doanh nghiệp, 

đơn vị thực hiện hợp đồng 

chuyển giao công nghệ, thiết 

bị cho các dự án KNĐMST;  

Hỗ trợ lập trình, xây dựng 

phần mềm 

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Tài chính, Sở Thông 

tin và Truyền thông, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, các cơ 

quan liên quan và các 

doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân 

Căn cứ vào 

nội dung đề 

nghị hỗ trợ 

các doanh 

nghiệp, đơn 

vị, cá nhân 

xây dựng 

hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ 

gửi Sở 

KH&CN, 

Sở Tài 

chính kiểm 

tra, xác 

định đối 

tượng, điều 

kiện và số 

tiền hỗ trợ; 

tham mưu 

UBND tỉnh 

xem xét, 

quyết định. 

VII Chi hoạt động quản lý, chỉ đạo và triển khai đề án 

 

Chi các nội dung quản lý, triển 

khai, theo dõi; họp Hội đồng; 

công tác phí; văn phòng phẩm; 

xăng xe… 

 

2020 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Tài chính,  UBND 

các huyện, thị xã, thành 

phố và các ngành liên 

quan 

 

                                       

       ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH 
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