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Số: 3309 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố và công nhận ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo cấp tỉnh năm 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 15/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;
Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND
tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025”;
Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh
quy định đánh giá, xét chọn ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình
số 109/TTr-KNST ngày 29/10/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố và công nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
năm 2018, gồm:
1. Công bố các ý tưởng, dự án trên địa bàn tỉnh đạt giải trong cuộc thi
“Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo vùng duyên hải Nam Trung Bộ,
vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018” do Cục Phát triển thị
trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công
nghệ tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và thành phố Huế, tỉnh
Thừa Thiên Huế, gồm:
a) Ý tưởng dự án “Phở sắn Caromi” của tác giả Trần Thị Hạnh (đường
Hòn Tàu, thôn Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng
Nam) đạt giải Nhất tại cuộc thi tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định.
b) Ý tưởng dự án “Đèn gỗ Hoian Lamp ứng dụng công nghệ CNC” của
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thịnh Nghi (số 543, đường
Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đạt giải Nhì tại cuộc thi
tổ chức tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
c) Ý tưởng dự án “Đèn Led chiếu sáng đô thị 3 cấp công suất” của tác
giả Phạm Phú Hiển (số 437-439, đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ,

tỉnh Quảng Nam) đạt giải Ba tại cuộc thi tổ chức tại thành phố Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định.
d) Ý tưởng dự án “Xây dựng mô hình cung ứng chế phẩm sinh học
Trichoderma –Natricho” của Mai Thị Thúy Hồng (Cơ sở Ứng dụng công
nghệ sinh học - Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ
Quảng Nam tại thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng
Nam) đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
đ) Ý tưởng dự án “Kế thừa và phát triển làng nghề thủ công từ lên sợi”
của Nguyễn Thị Huỳnh Nga (tổ 27, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội
An, tỉnh Quảng Nam) đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi tổ chức tại thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
e) Ý tưởng dự án “Công ty TNHH MTV tổ chức Tour du lịch cho trẻ
em” của Nguyễn Trần Cẩm Giang (số 403/2, đường Cửa Đại, phường Cẩm
Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi
tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
g) Ý tưởng dự án “Thiết bị điều khiển thông minh SaNa” của Đinh
Thanh Sang (số 61/5, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hội An, tỉnh Quảng
Nam) đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
2. Công nhận các ý tưởng, dự án trên địa bàn tỉnh đạt giải trong cuộc
thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, năm 2017 - 2018”, gồm:
a) Ý tưởng dự án “Kinh doanh - Giới thiệu- Quảng bá đặc sản Quảng
Nam” của tác giả Dương Thị Ngọc Liễu (Trường Trung học Cơ sở Lý Tự
Trọng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đạt giải Nhất.
b) Ý tưởng dự án “Sản xuất kinh doanh sản phẩm tinh bột nghệ” của
Nguyễn Hoàng Vy (Bí thư Đoàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng
Nam) đạt giải Nhì.
c) Ý tưởng dự án “Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản
phẩm nấm bào ngư” của Hợp tác xã Nông nghiệp Thu Bồn (xã Duy Hòa,
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đạt giải Ba.
d) Ý tưởng dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông kết hợp với
nuôi cá bống tai tượng trong ao đất” của tác giả Đoàn Công Lâm (xã Phước
Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) đạt giải Khuyến khích.
đ) Ý tưởng dự án “Mô hình trồng rau sạch theo công nghệ thủy canh,
trồng rau mầm” của tác giả Hồ Công Thái (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam) đạt giải Khuyến khích.
Điều 2. Các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo đạt giải tại các cuộc thi “Tìm
kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng
duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018” và “Ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo cấp tỉnh, năm 2017 - 2018” được công bố tại Khoản 1 và công nhận
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tại Khoản 2, Điều 1 được nhận biểu trưng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng
Nam và tiền thưởng kèm theo, cụ thể như sau:
1. Giải Nhất, tiền thưởng: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn
đồng).
2. Giải Nhì, tiền thưởng: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
3. Giải Ba, tiền thưởng: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn
đồng).
4. Giải Khuyến khích, tiền thưởng: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
Điều 3. Các “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh” được nhận hỗ trợ:
1. Kinh phí phục vụ công tác đào tạo, tăng tốc về khởi nghiệp sáng tạo
theo các chương trình của tỉnh thông qua Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng
tạo tỉnh.
2. Công tác phí, kinh phí thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày, vận
chuyển trang thiết bị, truyền thông cho các sự kiện, tham gia cuộc thi khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, quốc tế (nếu được tuyển chọn).
3. Kinh phí trong xây dựng và khai thác tài sản trí tuệ, đổi mới công
nghệ, công cụ quản lý nhằm nâng cao năng suất và chất lượng doanh nghiệp,
sản phẩm theo cơ chế hiện hành của tỉnh.
4. Kết nối để kêu gọi đầu tư thiên thần, tham gia các Quỹ Hỗ trợ, Quỹ
Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và giới thiệu tham gia các Quỹ
liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới công nghệ theo quy định hiện hành.
Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu
trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan để triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và
Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội
Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
tỉnh; các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Đài PT-TH Quảng Nam;
- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTN, KTTH, KG-VX, NC.
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