
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:…… /SKHCN-TĐC 

V/v triển khai Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về 

quy định nội dung, mức chi từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

tỉnh đến năm 2025. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban; ngành;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo BR-VT; Đài Phát thanh - Truyền hình; 

- Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ; 

- VCCI Vũng Tàu; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp;  

- Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

   

Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh 

về Quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025; 

Thực hiện Công văn số 8475/UBND-VP của UBND tỉnh về việc triển khai 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17-Khóa VI, 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai một số nội dung chính của Nghị quyết 

số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh như sau: 

I. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tổ 

chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ quy định tại Mục II Điều 1 Quyết định 

số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

II. Các nội dung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 

tỉnh 

1. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

a) Hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi 

nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm 

thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức 

thúc đẩy kinh doanh; 

b) Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa 

đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu 

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

đổi mới sáng tạo 

a) Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật; 

b) Hỗ trợ kinh phí đối với 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. 

3. Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

a) Hỗ trợ kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi 

nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến tuyên truyền 

các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam theo nhiệm vụ được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

b) Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp: 

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới khởi 

nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới; 

- Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện 

khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới: 

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

Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả 

tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; sử 

dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm 

sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ. 

Thông tin chi tiết về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tại tỉnh, đề nghị tham khảo tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 

04/8/2020 của HĐND tỉnh và Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ 

Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; các văn bản được đăng tải trên 

website của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://sokhcn.baria-

vungtau.gov.vn/ và chuyên trang khởi nghiệp của tỉnh tại http://startup.baria-

vungtau.gov.vn/. 

Chi tiết liên hệ: Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, số 04 

Xuân Diệu, phường 7, thành phố Vũng Tàu (0254.650.1999/0848.273.988). 

 Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi đến quý sở, ban, ngành, cơ quan, tổ 

chức và đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ Sở KH&CN (b/c); 
- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC.  

 

 

 

 Trần Duy Tâm Thanh 
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