
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động  

khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 

–––––––––––––––––– 

 

Triển khai Kế hoạch số 2461/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

(HSTKN&ĐMST) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; HSTKN&ĐMST trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận năm 2022” với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Triển khai cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung của Quyết định số 

13/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và 

Kế hoạch số 2461/KH-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận về việc hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học 

và công nghệ; HSTKN&ĐMST trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025. 

2. Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công 

nghệ; chuyển đổi số; giải pháp công nghệ chủ động tham gia cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến trong doanh 

nghiệp; bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp; xúc tiến hoạt động thị trường 

khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm kết nối nhu cầu công 

nghệ trong tổ chức, doanh nghiệp, phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn 

tỉnh. 

3. Tập trung hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí 

và tầm quan trọng của doanh nghiệp khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi 

nghiệp; thúc đẩy sớm hình thành các mô hình sinh thái khởi nghiệp, đổi mới 

sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh doanh, nhất là 

hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp; 

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, tư vấn để khởi nghiệp thành công; Hỗ 

trợ phát triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH NĂM 2022 

1. Nhóm nội dung hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ 

a) Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công 

nghệ, chuyển giao công nghệ: Chỉ tiêu 03 doanh nghiệp. 

b) Hỗ trợ hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp: Chỉ tiêu 

02 - 03 hồ sơ đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. 

c) Hỗ trợ Hoạt động phát triển thị trường công nghệ; kết nối cung cầu 

công nghệ; tham gia Chợ công nghệ; Triển lãm công nghệ, sản phẩm đặc thù: 

Chỉ tiêu 05 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

d) Hỗ trợ hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp 

thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến: Chỉ tiêu 05 doanh nghiệp, tổ 

chức; giải thưởng chất lượng Quốc gia: chỉ tiêu 01 doanh nghiệp, tổ chức; 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm và 

hiệu chuẩn đạt chuẩn ISO/IEC17025 (đăng ký mới/mở rộng phạm vi): 01 tổ 

chức. 

2. Nội dung hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo 

2.1. Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

a. Sự kiện tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp: 

- Mục tiêu: Kết nối các đối tượng có cùng niềm đam mê về khởi nghiệp, 

có ý tưởng khởi nghiệp để thành lập nhóm khởi nghiệp. Kết nối các nhóm khởi 

nghiệp với các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, nhằm thúc đẩy tinh thần 

khởi nghiệp, định hướng cho quá trình khởi nghiệp. 

- Đối tượng: Nhóm cá nhân, doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ, sinh viên 

các trường cao đẳng, đại học có niềm đam mê về khởi nghiệp, có hoặc chưa có ý 

tưởng khởi nghiệp ở trong hoặc ngoài tỉnh đều có thể đăng ký tham dự.  

- Nội dung: Các cá nhân tham dự gặp gỡ, giao lưu, trao đổi ý tưởng khởi 

nghiệp để tìm kiếm người có cùng chí hướng, từ đó hình thành nhóm khởi 

nghiệp. Chuyên gia khởi nghiệp sẽ trao đổi, hướng dẫn các nhóm khởi nghiệp 

bước đầu trong việc ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp. 

- Thời gian: Quý II-III/2022. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh đoàn; Câu 

lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trường 

Cao đẳng nghề Ninh Thuận, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ 

thuật đầu tư truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

b. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận. 

- Mục tiêu: Tạo ra sân chơi lành mạnh cho các cá nhân, doanh nghiệp có ý 

tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tỉnh. 
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- Đối tượng: Nhóm cá nhân, doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ, sinh viên 

các trường cao đẳng, đại học có niềm đam mê về khởi nghiệp, có hoặc chưa có ý 

tưởng khởi nghiệp ở trong hoặc ngoài tỉnh đều có thể đăng ký tham dự.  

- Nội dung: Các nhóm khởi nghiệp sẽ trải qua các vòng thi để tìm kiếm 

nhóm chiến thắng cuộc thi. 

- Thời gian: Quý III - IV/2022. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh đoàn, Câu lạc 

bộ Đầu tư khởi nghiệp ĐMST; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trường Cao đẳng 

nghề Ninh Thuận các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đầu tư 

truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

2.2. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo: Hỗ trợ 01 nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Trường Cao Đẳng nghề Ninh Thuận; Hội 

doanh nhân trẻ; các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật đầu tư 

truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

2.3. Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Xây dựng, 

phát hành 05 số phát sóng tuyên truyền các nội dung tổng thể về khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên đài truyền hình 

- Mục tiêu: Tuyên truyền các nội dung tổng thể về khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo; phổ biến các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; 

giới thiệu một số tấm gương khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận; các đơn vị có liên quan. 

2.4. Tổ chức 01 hội thảo kết nối mạng lưới khởi nghiệp 

- Đối tượng tham dự: cán bộ lãnh đạo của các sở, ban, ngành, các tổ chức 

chính trị xã hội, cơ sở nghiên cứu đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên 

quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (50 người). 

- Thời gian: dự kiến Quý II/2022. 

- Nội dung: Chia sẻ, báo cáo tham luận chuyên gia và địa phương về vai 

trò của đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất 

- kỹ thuật đầu tư truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

2.5. Hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

Hỗ trợ phát triển 02-03 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ít 

nhất 01 doanh nghiệp kết nối với nhà đầu tư theo các nội dung đã được quy 

định trong Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của Ủy ban nhân 
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dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025. 

III. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 2.385.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, 

ba trăm tám mươi lăm triệu đồng). 

Nguồn kinh phí thực hiện: Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 và 

kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

(Kèm theo bảng tổng hợp dự toán kinh phí năm 2022) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành địa 

phương và đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo nội dung, tiêu chí cụ thể  

của chương trình đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ 

chức lựa chọn, xét duyệt nội đối tượng tham gia Chương trình đảm bảo theo 

đúng quy định; thẩm định, phê duyệt nội dung, kinh phí theo đúng thẩm quyền; 

quản lý việc thanh quyết toán kinh phí Chương trình theo đúng quy định nhà 

nước hiện hành. Tổng hợp, theo dõi quản lý hồ sơ đăng ký tham gia của Doanh 

nghiệp, tổ chức cá nhân, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tham gia thực tế nhằm 

đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đối tượng tham gia chương trình. 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Định kỳ 6 tháng và 

cả năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan 

phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan kịp 

thời phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu và nội dung hỗ trợ cho 

phù hợp với điều kiện thực tiễn./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh LH; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội DN tỉnh, Hội DN trẻ; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. ĐN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH 

NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:          KH-UBND ngày    /5/2022 của UBND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung thực hiện 
Dự toán kinh 

phí  

I HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 

Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công 

nghệ, chuyển giao công nghệ: hỗ trợ 03 doanh nghiệp, tổ 

chức. 

600.000.000 

2 Hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp  

- 
Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích và kiểu dáng công 

nghiệp: hỗ trợ 02-03 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 
40.000.000 

3 

Hoạt động phát triển thị trường công nghệ, tham gia Chợ 

công nghệ (Techmart) và tham gia hoạt động kết nối cung 

cầu: hỗ trợ 05 doanh nghiệp, tổ chức  

100.000.000 

4 

Hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh 

nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; giải 

thưởng chất lượng Quốc gia 
 

- 

Hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh 

nghiệp thông qua các hệ thống quản lý tiên tiến: hỗ trợ 5 

doanh nghiệp, tổ chức. 

150.000.000 

- 

Hỗ trợ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm 

nghiệm, thử nghiệm và hiệu chuẩn đạt chuẩn ISO/IEC17025 

hỗ trợ 01 doanh nghiệp, tổ chức. 

50.000.000 

- 
Hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia: hỗ 

trợ 01 doanh nghiệp, tổ chức 
25.000.000 

Tổng cộng 965.000.000 

II HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐMST 

1 
Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Ninh Thuận bao gồm 2 sự 

kiện để tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp  

300.000.000 

2 
Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh 

Thuận. 

200.000.000 

3 

Hỗ trợ 1 nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối 

ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ. 

120.000.000 

4 
Hỗ trợ xây dựng, phát hành 5 số phát sóng tuyên truyền kiến 

thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên đài truyền hình. 

50.000.000 

5 Tổ chức 01 hội thảo kết nối mạng lưới khởi nghiệp 150.000.000 

6 
Hỗ trợ phát triển 02-03 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. 

600.000.000 

Tổng cộng 1.420.000.000 

Tổng kinh phí thực hiện 2.385.000.000 

(Bằng chữ: Hai tỉ ba trăm tám mươi lăm triệu đồng) 
 


		2022-05-09T14:04:05+0700


		2022-05-09T14:21:26+0700


		2022-05-09T14:21:45+0700


		2022-05-09T14:22:12+0700


		2022-05-09T14:22:37+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-05-09T14:23:48+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-05-09T14:24:16+0700




