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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

 

Thực hiện 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; Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 

22/7/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 và Quyết định số 

1988/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Tổ chức và 

Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh”. Ban Tổ chức Cuộc 

thi ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2022 (sau đây gọi là Cuộc thi), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nâng cao nhận thức, khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đến 

đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

b) Khơi dậy đam mê khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh, góp phần triển khai phong trào khởi nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội;  

c) Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh; Hình thành môi trường để hỗ trợ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo; 

từ đó tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm 

năng trong giai đoạn khởi nghiệp; 

d) Là hoạt động kết nối để kêu gọi đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng; 

đ) Góp phần hưởng ứng và thực hiện các hoạt động phát triển phong trào quốc 

gia khởi nghiệp của Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

a) Cuộc thi thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân; các tổ chức, cá nhân, 

nhóm cá nhân và các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp trong toàn tỉnh hưởng ứng, 

tham gia;  

b) Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tính sáng tạo, tính khả thi cao, khai thác 

các tiềm năng, lợi thế của địa phương hoặc giải quyết các vấn đề cụ thể, thực tiễn của 

xã hội; 

c) Thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ để đưa kết quả 

nghiên cứu, sáng tạo ra thị trường; 
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d) Quá trình triển khai và tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

thiết thực và tuân thủ các quy định an toàn, phòng chống dịch bệnh Covit - 19. Việc 

chấm, đánh giá, xếp loại các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo phải được tiến 

hành khách quan, minh bạch, khoa học và bảo đảm chất lượng. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI  

1. Các tổ chức, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) có 

ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai và phát triển trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không 

quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

3. Mỗi tác giả, nhóm tác giả, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là tác giả dự thi) 

có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Mỗi nhóm cá 

nhân không quá 5 thành viên. 

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Công tác chuẩn bị cuộc thi 

a) Nội dung: 

- Tổ chức họp Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ thư ký cuộc thi phân công nhiệm 

vụ triển khai cuộc thi theo quyết định của UBND tỉnh.  

- Ban hành Thể lệ cuộc thi: Thể lệ tổ chức cuộc thi do Trưởng ban tổ chức 

cuộc thi ban hành, quy định chi tiết về các nội dung: quy trình, thời gian tiếp nhận hồ 

sơ dự thi; tiêu chí chấm điểm sản phẩm, dự án khởi nghiệp; quy trình xét chọn và 

tặng thưởng các sản phẩm, dự án đạt giải thưởng Cuộc thi năm 2022. Ban Tổ chức 

cuộc thi có thể điều chỉnh, thay đổi Thể lệ cho phù hợp với tình hình thực tế để chất 

lượng Cuộc thi đạt hiệu quả tốt nhất. 

b) Thời gian thực hiện: tháng 10/2022 

c) Phân công thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi  

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động triển khai cuộc thi 

c) Nội dung: 

- Tổ chức hội thảo, hội nghị bằng hình thức trực tiếp/trực tuyến tùy theo tình 

hình nhằm triển khai, phổ biến, phát động cuộc thi và hướng dẫn viết, xây dựng hồ 

sơ tham gia Cuộc thi năm 2022. 

- Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Tạp chí Khoa học (Trường Đại học 

Hà Tĩnh) và các Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cấp huyện, Bản tin Khoa học và 

Công nghệ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã. 

- Tổ chức làm việc với các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp nghề trên 

địa bàn tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, các tổ chức và các doanh 

nghiệp nhằm tuyên truyền, phát động cuộc thi, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi 
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nghiệp sáng tạo của tỉnh và vận động tham gia hỗ trợ cuộc thi, hỗ trợ ý tưởng, dự án, 

sản phẩm khởi nghiệp đăng ký tham gia cuộc thi. 

- Thông báo phát động cuộc thi đến tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động các đơn vị tài trợ, hỗ trợ cho 

cuộc thi. 

- Xây dựng các phóng sự, bài viết, chuyên đề tổng hợp về cuộc thi đăng phát 

trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trên các trang mạng xã hội. 

b) Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2022. 

c) Phân công thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì, phối hợp với sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

nghề, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, các đài phát thanh và truyền 

hình cấp huyện, các tổ chức hội và các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức 

thực hiện. 

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cuộc thi 

a) Nội dung: 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn, tọa đàm về kiến thức, kỹ năng khởi 

nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân liên 

quan.  

- Tổ chức các hội nghị tập huấn về kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch chiến 

lược kinh doanh, phát triển thị trường, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng, kêu gọi 

đầu tư; tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân 

có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết. 

b) Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. 

c) Phân công thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì, phối hợp với sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

nghề và các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện. 

4. Công tác chấm thi  

a) Nội dung: 

  - Thành lập Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo và chung kết): Hội đồng chấm 

thi do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định, thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo 

Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng, đại diện các sở, ngành, các nhà 

khoa học, các chuyên gia về khởi nghiệp, đại diện các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, 

các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nhân. Số lượng thành viên Hội đồng chấm thi 

từ 7 đến 9 người.  

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng giám khảo chuẩn bị công tác chấm thi 

và công tác xét giải thưởng; 

- Xây dựng và ban hành quy chế chấm thi, thang điểm chấm các hồ sơ dự thi; 

- Tổ chức chấm thi thông qua 02 vòng: vòng sơ khảo và vòng chung kết; 
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- Họp Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng giám khảo về kết quả chấm thi, giải 

thưởng cuộc thi; 

- Công bố kết quả cuộc thi, giải thưởng cuộc thi và trao giải thưởng cuộc thi. 

b) Thời gian thực hiện: 

- Vòng sơ khảo: Dự kiến ngày 05 tháng 12 năm 2022 

- Vòng chung kết: Dự kiến ngày 15 tháng 12 năm 2022 

c) Phân công thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện. 

5. Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai cuộc thi 

a) Nội dung: 

- Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2022. 

- Phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. 

b) Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 buổi vào tháng 12 năm 2022.  

c) Phân công thực hiện: Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì phối hợp các sở, ban, 

ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức thực hiện Cuộc thi được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện 

Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 theo Quyết 

định số 1906/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh.  

2. Nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức, phát động, hưởng ứng cuộc 

thi trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi; tổ chức xét chọn, 

đánh giá các hồ sơ dự thi, tổ chức công tác xét giải thưởng và báo cáo UBND tỉnh về 

kết quả cuộc thi. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ban Tổ chức cuộc thi hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này; Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố, thị xã các các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

Tham mưu Ban Tổ chức triển khai các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi và hướng 

dẫn, xử lý hồ sơ dự thi; 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại 

chúng tăng cường tin, bài, thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên đề tuyên 

truyền, giới thiệu, phổ biến cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả 

triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức hoạt 
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động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng 

ký tham gia cuộc thi. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi, Sở Khoa học và 

Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi và các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích 

các doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký tham gia cuộc thi.  

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường, các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi cho các học sinh, sinh viên, học 

viên. Khuyến khích các học sinh, sinh viên, học viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

sáng tạo nộp hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi. Mỗi trường, cơ sở giáo dục lựa chọn, 

giới thiệu tối thiểu 01 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký tham gia cuộc thi. 

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức 

tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng 

khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tham gia cuộc thi; vận động các nhà đầu tư, quỹ 

đầu tư hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo và phối hợp triển khai Kế 

hoạch này. 

7. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cuộc thi đến các đoàn 

viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các huyện, thành, thị Đoàn và đoàn viên 

trực thuộc tuyên truyền và hỗ trợ đoàn viên, thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, khởi 

nghiệp sáng tạo tham gia cuộc thi. Mỗi huyện, thành, thị Đoàn lựa chọn, giới thiệu 

có tối thiểu 01 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Phối 

hợp với Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn nâng cao kiến 

thức về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 

tỉnh.  

8. UBND huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực 

thuộc và Đài Phát thanh - Truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cuộc 

thi đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với Ban Tổ chức 

cuộc thi tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, 

khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hướng 

dẫn và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

sáng tạo tham gia cuộc thi. UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn, giới thiệu 

tối thiểu 01 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký tham gia cuộc thi. Tổ chức 

vận động các nhà đầu tư, quỹ đầu tư hỗ trợ các sản phẩm, ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

sáng tạo và phối hợp triển khai Kế hoạch này. 

9. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi đến 

các hội viên hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ, lựa chọn, giới thiệu các ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp của các hội viên hội phụ nữ tham gia cuộc thi;  

10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân 

trẻ tỉnh vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội viên có ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong các doanh nghiệp, hợp tâc xã nộp hồ sơ 
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đăng ký tham gia cuộc thi. Tổ chức vận động các nhà đầu tư, quỹ đầu tư hỗ trợ các 

sản phẩm, ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, phối hợp triển khai Kế hoạch này. 

11. Ban Giám hiệu các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, trường 

trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến về cuộc thi đến giảng viên, giáo viên và sinh viên, học viên, học sinh; Khuyến 

khích sinh viên, học viên, học sinh có sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo nộp hồ 

sơ đăng ký tham gia cuộc thi. Mỗi trường lựa chọn, giới thiệu tối thiểu 05 ý tưởng, 

dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký tham gia cuộc thi. Phối hợp với Ban Tổ chức 

cuộc thi tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, 

khởi nghiệp sáng tạo cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh viên, học viên, học 

sinh. 

12. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tin, bài, 

phóng sự, thời lượng phát sóng, đưa tin để tuyên truyền sâu rộng cuộc thi. Phối hợp 

tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tuyên 

truyền, giới thiệu, quảng bá các ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu 

tham gia cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản gửi về Ban tổ chức Cuộc thi thông qua Sở 

Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
 

- HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung 

học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh và các 

đơn vị có liên quan;
 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; BNI Hà Tĩnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi 

theo Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 

của UBND tỉnh; 

- Các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 
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