
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  3858     /KH-UBND 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Bình Thuận, ngày   14   tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  

tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 - 2024” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1110/KH-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình 

Thuận đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 2022 - 

2024” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 

tạo sự lan tỏa đến đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Tìm kiếm, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển những dự án, sản phẩm, mô hình 

kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng 

tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ và công nghệ mới trên địa 

bàn tỉnh. 

- Từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho tỉnh 

Bình Thuận.  

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi thu hút được đông đảo các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và 

các doanh nghiệp khởi nghiệp hưởng ứng tham gia.  

- Các giải pháp, sản phẩm cuôc̣ thi thể hiêṇ đươc̣ tính mới, tính sáng taọ và 

mang lại hiêụ quả thiết thưc̣. 

- Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự cuộc thi: Không xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối 

tượng tranh chấp bản quyền tác giả. 

- Công tác tổ chức chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo khoa học và công 

bằng trong quá trình hướng dẫn, chấm thi và các công việc khác có liên quan.  

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có sản phẩm, dự án khởi nghiệp, có 

khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình 
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kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (ưu 

tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể). 

- 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. 

- Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể 

tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (mỗi nhóm 

không quá 05 thành viên). 

III. HÌNH THỨC THI 

1. Lĩnh vực dự thi 

1.1. Đối tượng dự thi có thể đăng ký sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

1.2. Khuyến khích các sản phẩm, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ, như: 

Công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, 

công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công 

nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, tiến tiến, hiện đại nhằm tạo ra sản 

phẩm, dịch vụ có chất lượng. 

2. Hình thức chấm thi 

- Vòng 1 (Vòng sơ khảo): Ban giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa 

chọn 15 hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng chung kết. 

- Vòng 2 (Vòng chung kết): Tác giả (hoặc đại diện tác giả) các hồ sơ được 

xét tuyển tại vòng 1 thuyết trình trước Ban giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả. 

3. Hồ sơ và thời gian đăng ký dự thi 

3.1. Hồ sơ dự thi: 

- Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng tiếng Việt, đánh máy trên 

khổ giấy A4, font chữ Times New Roman. 

- Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, Báo Bình Thuận, Website của Sở Khoa học và Công nghệ. 

3.2. Thời gian tổ chức: 

- Phát động Cuộc thi: Dự kiến tháng 11/2022. 

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 01/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 

15/02/2024. 

- Thời gian chấm bài thi:  

+ Vòng sơ khảo: Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 15/03/2024. 

+ Vòng chung kết: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 25/4/2024. 

- Thời gian công bố kết quả cuộc thi: Ngày 06/5/2024. 

- Thời gian trao giải thưởng: Ngày 16/5/2024. 
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3.3. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: 

 Sở Khoa học và Công nghệ: số 08 Nguyễn Tất Thành - Phan Thiết - Bình 

Thuận. 

IV. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

Số 

TT 

Nội dung 

công việc 

Thời 

gian 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Ghi 

chú 

I Công tác chuẩn bị     

1 

Tham mưu xây dựng kế 

hoạch tổ chức cuộc thi 

Tháng 

11/2022 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

 

2 

Thành lâp̣ Ban tổ chức 

cuôc̣ thi  

Tháng 

11/2022 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

 

3 

Xây dưṇg thể lệ cuộc 

thi, quy chế chấm 

điểm,…… 

Tháng 

11/2022 

Ban tổ chức 

cuộc thi 

  

II 
Tổ chức Lê ̃phát 

động Cuộc thi 

    

1 
Xây dựng kế hoạch tổ 

chức lễ phát động 

Tháng 

11/2022 

Ban tổ chức  

cuộc thi 

  

2 

Tổ chức lễ phát động Tháng 

11/2022 

Ban tổ chức  

cuộc thi 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

 

III 
Tổ chức truyền thông 

về Cuộc thi 

Tháng 

11/2022 

đến 

05/2024 

Đài Phát thanh 

- Truyền hình 

tỉnh, Báo Bình 

Thuận 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương liên 

quan 

 

IV 
Tư vấn, hỗ trợ các dự 

án, sản phẩm dự thi 

    

1 

Hội nghị hướng dẫn kỹ 

năng viết hồ sơ đăng ký 

dự thi 

Tháng 2 

đến  

3/2023 

Ban tổ chức  

cuộc thi (cơ 

quan thường 

trực - Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương liên 

quan 
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2 

Hội nghị cung cấp kiến 

thức về khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo và tra cứu 

thông tin về sở hữu trí 

tuệ cho các doanh 

nghiệp và đối tượng dự 

thi 

Tháng 2  

đến 

3/2023 

Ban tổ chức  

cuộc thi (cơ 

quan thường 

trực - Sở Khoa 

học và Công 

nghệ mời 

chuyên gia) 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương liên 

quan 

 

3 

Hội nghị kiến thức kinh 

doanh và thúc đẩy 

thương mại hóa sản 

phẩm, dự án khởi 

nghiệp 

Tháng 5 

đến 

6/2023 

Ban tổ chức  

cuộc thi (cơ 

quan thường 

trực - Sở Khoa 

học và Công 

nghệ mời 

chuyên gia) 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương liên 

quan 

 

4 

Hội nghị hướng dẫn, hỗ 

trợ thí sinh tham gia 

vòng chung kết 

Tháng 

03/2024 

Ban tổ chức  

cuộc thi (cơ 

quan thường 

trực - Sở Khoa 

học và Công 

nghệ mời 

chuyên gia) 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị, địa 

phương liên 

quan 

 

V 
Lễ tổng kết và trao 

giải 

    

1 
Xây dựng báo cáo tổng 

kết cuộc thi 

Tháng 

04/2024 

Ban tổ chức  

cuộc thi 

  

2 

Xây dựng kế hoạch tổ 

chức lễ tổng kết và trao 

giải 

Tháng 

04/2024 

Ban tổ chức  

cuộc thi 

  

3 

Xây dựng phóng sự về 

hoạt động cuộc thi 

Tháng 

11/2022 

Đài Phát thanh 

- Truyền hình 

tỉnh 

Ban tổ chức 

cuộc thi 

 

4 

Tổ chức lễ tổng kết và 

trao giải 

Tháng 

05/2024 

Ban tổ chức  

cuộc thi 

Các sở, 

ngành, đơn 

vị liên quan 

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng 

- 01 Giải nhất: 30.000.000 đồng/giải. 

- 02 Giải nhì: 24.000.000 đồng/giải. 

- 03 Giải ba: 18.000.000 đồng/giải. 

- 05 Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải. 

2. Tổng kinh phí thực hiện (Bảng dự toán kinh phí kèm theo) 
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Tổng kinh phí tổ chức Cuộc thi: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi 

triệu đồng). 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức cuộc thi từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công 

nghệ được phân khai hàng năm. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị tham gia 

1.1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

1.2. Ban Tổ chức tổ chức cuộc thi: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

Trường Đại học Phan Thiết, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Văn phòng đại diện VCCI tại Bình Thuận.  

1.3. Cơ quan thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ.  

2. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị 

2.1. Sở Khoa học và Công nghệ:  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký và 

ban hành Thể lệ Cuộc thi. 

- Chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Tổ chức: Thông tin, tuyên truyền, vận 

động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia Cuộc thi bằng nhiều 

hình thức khác nhau; kết nối các chuyên gia, cố vấn cho các dự án khởi nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Tổ chức: Tiếp nhận xử lý hồ sơ dự 

thi; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi; ban hành tiêu chí và thang điểm chấm cho 

Cuộc thi; vận động, tuyên truyền các nhà đầu tư tài trợ Cuộc thi và tham gia các 

hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Văn phòng VCCI Bình Thuận tổ 

chức hội nghị tập huấn, tọa đàm, hội thảo về: Giới thiệu, phát động, quảng bá cuộc 

thi; đào tạo, phát triển và trình bày các ý tưởng, mô hình, dự án khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. 

- Thành lập Ban Giám khảo; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động chấm thi 

cho các vòng thi.  

2.2. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 

- Thực hiện các hoạt động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tại điểm 

2.1 khoản 2 này. 
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- Tuyên truyền, vận động các thành viên do Liên Hiệp hội, Hội liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh quản lý tham gia tích cực Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đoàn đi phát động, tuyên 

truyền trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng và các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Phối hợp với thành viên Ban Tổ chức tổ chức kết nối cố vấn khởi nghiệp 

cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các hoạt động hỗ trợ 

Cuộc thi. 

- Thông tin, tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia Cuộc thi. 

2.4. Sở Tài chính:  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính tổng hợp, 

tham mưu trong dự toán ngân sách hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa 

học được giao cho ngành khoa học và công nghệ. 

2.5. Tỉnh đoàn Bình Thuận: 

- Thực hiện các hoạt động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tại điểm 

2.1 khoản 2 này. 

- Chủ trì tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên 

tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đoàn đi phát động, tuyên 

truyền trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Ngoài các nhiệm vụ nêu tại điểm 2.9 khoản 2 này, Sở Thông tin và Truyền 

thông đôn đốc, nhắc nhở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện điểm 2.7, 

Báo Bình Thuận thực hiện điểm 2.8 khoản 2 này. 

2.7. Đài Phát thanh và Truyền tỉnh: 

- Chịu trách nhiệm tổ chức truyền hình, tuyên truyền, quảng bá trước, trong 

và sau Cuộc thi. 

- Thực hiện chương trình truyền hình lễ khai mạc, tổng kết, trao giải. 

- Xây dựng phóng sự cho Cuộc thi, báo cáo tại lễ tổng kết, trao giải. 

2.8. Báo Bình Thuận, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: 

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi và viết tin, bài tuyên dương 

gương điển hình Cuộc thi. 

2.9. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến, đồng thời động viên, khuyến khích và 

tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân có các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tham gia và nộp hồ sơ dự thi.  
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2.10. Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh: 

- Phối hợp tổ chức, tuyên truyền vận động sinh viên tích cực tham gia 

Cuộc thi. 

- Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các giảng viên, sinh viên tham gia 

Cuộc thi. 

2.11. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Văn phòng đại diện VCCI tại Bình Thuận: 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham 

gia Cuộc thi. 

- Phối hợp vận động tài trợ cho Cuộc thi. 

- Kêu gọi các hội viên, doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ cho các sản phẩm, dự 

án đạt giải để khởi nghiệp. 

2.12. Liên minh Hợp tác xã 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 tác xã nộp 

hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi. 

- Vận động các nhà đầu tư, quỹ đầu tư hỗ trợ các sản phẩm, ý tưởng, dự án 

khởi nghiệp sáng tạo. 

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tỉnh đoàn Bình Thuận; 

- Hội LHPN tỉnh; 

- Trường Đại học Phan Thiết;  

- Trường Trung cấp nghề KTKT tỉnh; 

- Văn phòng đại diện VCCI tại Bình Thuận; 

- Trung tâm hỗ trợ doanh nhiệp nhỏ và vừa tỉnh, 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi; 

- Lưu: VT, KGVXNV, Trang. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Minh 
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