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BÁO CÁO
Công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai
đoạn 2017-2022; nhiệm vụ trọng tâm đến 2025, định hướng năm 2030
Thực hiện Công văn 105/CV-KNST ngày 16/11/2021 của Ban điều hành
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam về việc sơ kết 5 năm xây dựng và
phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (2017-2022). UBND huyện Nông
Sơn xây dựng báo cáo công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, giai đoạn 2017-2022; nhiệm vụ trọng tâm đến 2025, định hướng năm
2030 như sau:
I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện xây dựng và hỗ
trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp 5 năm qua, cụ thể như sau:
+ Công văn số 86/UBND-TH ngày 11/3/2019 của UBND huyện Nông
Sơn về việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo trên địa bàn huyện;
+ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện Nông
Sơn về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo trên địa bàn huyện Nông Sơn;
+ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện Nông
Sơn ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ hoạt động Khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Nông Sơn;
+ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Nông
Sơn phê duyệt Kế hoạch xây dựng "Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên địa bàn huyện Nông Sơn, giai đoạn 2020-2025";
+ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Nông
Sơn Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Nông Sơn năm 2021;
+ Kế hoạch liên tịch số 233/KH-HĐ-HPN-KT&HT ngày 02/7/2020 của
Huyện đoàn, Hội LHPN và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về việc tập huấn hỗ
trợ khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp năm 2020;
+ Kế hoạch liên tịch số 116/KHLT-HLHPN-KT&HT ngày 10/8/2021 của
Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nông Sơn về việc
tổ chức cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021" và trưng bày, giới
thiệu kết nối sản phẩm phụ nữ;

+ Kế hoạch số 01/TCTKNĐMST ngày 22/9/2021 của Tổ Công tác Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Nông Sơn Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp năm
2021;
+ Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-HĐ-KT&HT ngày 15/10/2021 của
Huyện đoàn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nông Sơn tổ chức khóa đào tạo,
huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên trên địa bàn huyện
Nông Sơn năm 2021;
+ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND huyện Nông
Sơn tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn.
2. Công tác thông tin và truyền thông, tổ chức các lớp tập huấn, diễn
đàn liên quan đến hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
- Tổ công tác hỗ trợ hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện
các phóng sự về các ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn huyện với định kỳ 02
lần/01 quý được phát trên Đài truyền thanh - truyền hình huyện, Cổng thông tin
điện tử huyện.
- Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức chương trình Cà phê khởi nghiệp, hằng
tháng tổ chức giới thiệu các ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, nhằm tuyên
truyền đến các thế hệ thanh niên nói riêng, các tầng lớp nhân dân sự cần thiết về
khởi sự, khởi nghiệp.
- Trong 02 năm 2020, 2021 đã tổ chức 02 khóa đào tạo, huấn luyện khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên trên địa bàn huyện Nông Sơn.
3. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
3.1. Thành lập Câu lạc bộ/Hội Khởi nghiệp
Trong năm 2021, đã trình UBND huyện cho phép thành lập Câu lạc bộ
Khởi nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày
12/8/2021.
Đã tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo huyện
Nông Sơn vào tháng 11/2021, với số lượng thành viên Câu lạc bộ là 35 thành
viên.
3.2. Kêu gọi thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp:
Tuy chưa thành lập Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp, đến nay Câu lạc bộ Khởi
nghiệp sáng tạo huyện Nông Sơn đã kêu gọi được Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp: 20
triệu đồng, đây là kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ, cũng như nguồn quỹ để hỗ
trợ các ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn huyện.
4. Công tác hỗ trợ xây dựng và phát triển các ý tưởng/dự án khởi
nghiệp sáng tạo
Hằng năm, UBND huyện bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các cơ sở sản xuất
kinh doanh đưa các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng
nghề tham gia các Hội chợ, trưng bày, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm giới
thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Hội chợ Công thương
Quảng Nam 2017, Hội chợ trưng bày sản phẩm sâm Ngọc Linh (Sâm Việt
Nam), Hội chợ Khuyến mại Xuân Quảng Nam 2018, Hội chợ Công thương khu

vực miền Trung Tây Nguyên Nhịp cầu Xuyên Á - Quảng trị 2018, Hội chợ
Công thương Quảng Nam năm 2018, Hội chợ Thương mại Festival Di sản
Quảng Nam năm 2019, Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần
thứ 2 năm 2020, Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest
Quang Nam 2021, với chủ đề "Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng
tạo" …; tổ chức Hội chợ thương mại đưa hàng Việt về nông thôn chào mừng 10
năm thành lập huyện Nông Sơn để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đặc biệt tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị
trường.
Từ các nguồn kinh phí khác nhau như nguồn khuyến công của tỉnh, trung
ương, nguồn khoa học công nghệ, nguồn khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ máy móc
thiết bị tiên tiến hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, tư vấn pháp lý, sở hữu trí
tuệ, đầu tư, thiết kế xây dựng mẫu mã sản phẩm,… cho các cơ sở sản xuất, các ý
tưởng khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề trên địa bàn huyện.
Đã tổ chức cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021" và trưng
bày, giới thiệu kết nối sản phẩm phụ nữ, công nhận và trao giải 18 ý tưởng khởi
nghiệp sáng tạo cấp huyện, xét chọn các ý tưởng tham gia Hội thi khởi nghiệp
sáng tạo tỉnh, kết quả trên địa bàn huyện được công nhận 01 ý tưởng khởi
nghiệp cấp tỉnh, đó là ý tưởng khởi nghiệp "Mứt bưởi Đại Bình Bà The" của Cơ
sở kinh doanh mứt bưởi Đại Bình Bà The Nguyễn Thị Thanh Thu, xã Quế
Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
5. Đánh giá chung
5.1. Thành công
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến
đông đảo cán bộ, công chức, các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, doanh
nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện bước đầu đã tạo được sự lan tỏa rộng
khắp phong trào khởi nghiệp.
- Công tác hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và
các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo, tập huấn về
khởi nghiệp, khởi sự và quản trị doanh nghiệp; hỗ trợ tham gia các gian hàng tại
hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại để trưng bày, giới thiệu, quảng bá các
sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp luôn được các cấp lãnh đạo trên địa bàn huyện
quan tâm, chú trọng.
- Thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng
tạo huyện Nông Sơn với mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, xây dựng phong
trào khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp, khởi sự
kinh doanh, hướng đến xây dựng địa phương khởi nghiệp, góp phần vào việc
phát triển kinh tế - xã hội.
5.2. Hạn chế, khó khăn
- Hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn huyện mới bước đầu đi vào hoạt
động còn thiếu sự gắn kết giữa các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn để tạo
ra một hệ sinh thái thúc đẩy phong trào khởi nghiệp;

- Đa số các hoạt động khởi nghiệp vẫn diễn ra một cách tự phát, chưa có
hệ thống và sự kết nối chặt chẽ giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các tổ
chức hỗ trợ khởi nghiệp và chính quyền địa phương.
- Trong quá trình triển khai thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp, các chủ dự
án, ý tưởng còn gặp nhiều khó khăn cả về kinh nghiệm, kiến thức về quản trị
kinh doanh, tiếp thị; và khó khăn về nguồn vốn, một số dự án không đủ điều
kiện về tài sản thế chấp; vướng mắc về cơ chế chính sách...
- Nguồn kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo còn hạn chế, chưa có sự phân bổ của UBND tỉnh cho
UBND huyện thực hiện nhiệm vụ này.
II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI
NGHIỆP CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch thời gian đến
- Quyết định số 844/QĐ-TTG ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến
năm 2025"; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/2/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về sửa đổi Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016;
- Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Quảng
Nam về ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày
15/6/2020 Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện "Hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025";
- Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 20/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo;
- Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên địa bàn tỉnh;
- Thông báo Kết luận số 326/TB-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc về nội dung hoàn thiện Hệ sinh thái
khởi nghiệp sáng tạo, củng cố bình chọn sản phẩm OCOP và sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu.
2. Nội dung trọng tâm
2.1. Về công tác chỉ đạo, quản lý và triển khai hỗ trợ Hệ sinh thái
- Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thúc đẩy hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện;
- Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về các chuyên gia từng lĩnh vực để
hỗ trợ, tư vấn cho các Start-up hoàn thiện ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, hoàn
thiện sản phẩm, thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
bàn huyện.
2.2. Về công tác truyền thông và tạo lập văn hóa khởi nghiệp

- Xây dựng Chuyên mục "Khởi nghiệp Sáng tạo - STARTUP NÔNG
SƠN" trên sóng Đài Truyền thanh - Truyền hình;
- Xây dựng Chuyên mục "Khởi nghiệp Sáng tạo - STARTUP NÔNG
SƠN" trên Cổng thông tin điện tử huyện;
- Tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua mạng xã hội:
Facebook, zalo,….
2.3. Về tổ chức đào tạo hình thành và phát triển ý tưởng, dự án khởi
nghiệp sáng tạo; hợp tác về khởi nghiệp
- Hỗ trợ hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực và dịch
vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: trung bình mỗi năm tổ chức 02 lớp đào
tạo, tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành và địa phương, cho
các đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quan tâm đối tượng phụ
nữ; xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo đào tạo khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng sinh viên, học sinh
THPT, thanh niên nông thôn, người có việc làm chưa phù hợp;
- Xây dựng không gian làm việc chung và khu trưng bày sản phẩm từ các
thành viên Câu lạc bộ khởi nghiệp: hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm thiết bị
văn phòng, bàn ghế làm việc, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin, miễn phí
Internet; hỗ trợ công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao nhận thức kiên thức và
năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp.
2.4. Về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp địa phương và tham gia Ngày hội
khởi nghiệp cấp tỉnh, vùng, trung ương, quốc gia
- Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp hằng năm theo chủ đề;
- Hằng năm và định kỳ, triển lãm hoặc Hội chợ (quảng bá du lịch, sản
phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề,…) do UBND huyện tổ chức dành
một không gian phù hợp hỗ trợ các Start-up, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ khởi
nghiệp tham gia giới thiệu, kết nối, quảng bá các sản phẩm được hình thành từ
khởi nghiệp, học sinh, sinh viên trình bày các ý tưởng sáng tạo;
- Vận động, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Ngày hội Khởi nghiệp cấp tỉnh,
vùng, trung ương, quốc gia.
2.5. Về thi tuyển chọn và hoạt động khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi
nghiệp sáng tạo
- Tổ chức công nhận và trao chứng nhận, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo theo quy định của UBND tỉnh về tiêu chí, tiếp nhận và công bố
các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
- Tổ chức xét chọn các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện
để xét chọn gửi cấp tỉnh;
- Tổ chức tôn vinh những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu của huyện,
tấm gương phụ nữ, thanh niên Nông Sơn khởi nghiệp thành công.
2.6. Về tạo điều kiện thành lập và phát triển Hội Khởi nghiệp sáng tạo cấp
huyện và thành lập Quỹ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện

- Vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo huyện. Hỗ trợ phát
triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 01 dự án do
phụ nữ quản lý, 01 dự án của thanh niên.
2.7. Về tổ chức các Hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp chuyên sâu
Đình kỳ, hằng năm, UBND huyện chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan
của tỉnh tổ chức ít nhất 01 Hội thảo/Diễn đàn/Tọa đàm theo chủ đề hoặc đăng
cai tổ chức tại Nông Sơn.
III. CÁC KIẾN NGHỊ
Với những kết quả đạt được cũng như khó khăn trong quá trình triển khai
thực hiện. UBND huyện Nông Sơn xin kiến nghị một số nội dung sau:
- Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo về kiến thức, kỹ năng, kinh
nghiệm khởi nghiệp; khởi sự điều hành và quản trị doanh nghiệp cho học viên là
cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước có liên quan trực
tiếp đến hoạt động khởi nghiệp; giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao
đẳng và đại diện các hợp tác xã, dự án/ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Quan tâm bố trí nguồn kinh phí Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho
cấp huyện, để chủ động hơn trong công tác hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tại địa phương;
- Quan tâm bổ sung nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cập huyện như: Hỗ trợ đánh giá công nhận dự
án khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện, hỗ trợ tổ chức Hội thi/Cuộc thi khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo cấp huyện.
Trên đây là báo cáo công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, giai đoạn 2017-2022; nhiệm vụ trọng tâm đến 2025, định hướng
năm 2030 của UBND huyện Nông Sơn. Kính báo cáo./.
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