
 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:                /KH-UBND  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 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 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg 

ngày 18 tháng 5 năm 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 1313/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo chiều sâu, thúc đẩy hình thành và phát 

triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Đẩy mạnh triển khai các chính sách, đề án, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tại tỉnh, trong đó hỗ trợ ít nhất 50 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

a) Tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, đề án, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ 

chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh.  

b) Xây dựng, hỗ trợ 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. Cập nhật thông tin, chính sách, sự 

kiện có liên quan đến khởi nghiệp trên chuyên trang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và 

các đơn vị có liên quan. 
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c) Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(Techfest); Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

năm 2022; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo bên lề cuộc thi; Tổ chức các cuộc thi, hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tại các đơn vị cơ sở lồng ghép các sự kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 

khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, nhất là trong giới trẻ. 

d) Tổ chức các sự kiện thúc đẩy, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo của tỉnh; tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia, các tỉnh, thành phố khác và các đối tác quốc tế; xây dựng và kết nối các 

mạng lưới khởi nghiệp, đầu tư, cố vấn trong và ngoài tỉnh. 

đ) Tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển 

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo 

trong doanh nghiệp; tham dự các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong 

nước và quốc tế. 

e) Tăng cường việc gắn kết cộng đồng doanh nghiệp lớn với hoạt động khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tăng tính liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác giữa các doanh 

nghiệp với nhau tạo thành nguồn hỗ trợ xã hội hoá bền vững và lâu dài cho hoạt 

động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

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

nghiệp đổi mới sáng tạo 

Tổ chức 28 hội nghị, hội thảo, sự kiện, lớp đào tạo, tập huấn, ươm tạo về 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực các tổ chức, cá nhân thực hiện hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm các sự kiện chuyên sâu trong các lĩnh 

vực thế mạnh của tỉnh. Trong đó, hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo, tập huấn, chương 

trình hỗ trợ khởi nghiệp của: Sở Khoa học và Công nghệ (20 sự kiện), Tỉnh đoàn, 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng 

Tàu (08 sự kiện). 

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

đổi mới sáng tạo 

a) Hỗ trợ thành lập và kết nối, thúc đẩy phát triển hoạt động của các cơ sở 

ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho 

các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian số, 

dịch vụ hỗ trợ trực tuyến. 

b) Tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định liên quan tham mưu 

UBND tỉnh hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

4. Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo 

a) Tăng cường triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ 
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trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 

2025; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.  

b) Tiếp tục xây dựng và triển khai nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ 

khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 

2026. 

c) Khuyến khích thành lập các quỹ theo hình thức xã hội hoá tại tỉnh để hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư cho khởi nghiệp. 

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có 

liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo sớm tham gia thị trường với thời gian và chi phí thấp nhất. 

đ) Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025 (theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

e) Tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 

(theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ). 

5. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, 

lĩnh vực trọng điểm 

a) Tổ chức kết nối, toạ đàm, tập huấn để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, 

đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong ngành lĩnh vực trọng điểm: công nghiệp, cảng 

biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ số. 

b) Tổ chức hội nghị, trưng bày các giải pháp ứng dụng công nghệ, ý tưởng 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh. 

c) Xây dựng nền tảng triển khai trực tuyến các hoạt động, dịch vụ đổi mới 

sáng tạo và khởi nghiệp dành cho Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

6. Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ 

chức hỗ trợ khởi nghiệp 

Thực hiện khảo sát, điều tra, thống kê hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhằm 

cung cấp dữ liệu thống kê, đánh giá ban đầu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo của tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

Nhiệm vụ chi tiết thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và 

các nguồn khác từ ngân sách tỉnh năm 2022; các nguồn tài chính hợp pháp khác 

của các tổ chức, cá nhân, quỹ đầu tư. 
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2. Các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách hàng năm và quản lý kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch theo quy định hiện hành của pháp 

luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ là bộ phận giúp việc để triển khai Kế hoạch. 

b) Căn cứ nhiệm vụ theo Kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở 

Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí theo 

quy định. 

c) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.  

2. Sở Tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định, bố trí kinh phí triển khai thực hiện 

Kế hoạch. 

3. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập 

a) Chủ động thực hiện lồng ghép với các nội dung nhiệm vụ Chương trình, 

Kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

b) Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực 

hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh 

phí theo quy định. 

c) Trước ngày 10 tháng 12, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Khoa 

học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 

  

Nơi nhận: 

- TTr. Tỉnh uỷ, TTr. HĐND tỉnh (b/c); KT.CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Sở KHCN; 

- Trường cao đẳng KTCN BR-VT; 

- Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội ND tỉnh;  

- Ngân hàng chính sách tỉnh; 

- VCCI chi nhánh Vũng Tàu; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo BR-VT; 

- CVP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX5 (3b). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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Phụ lục 

Nội dung nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        tháng         năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

1 
Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy 

phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
    

a 

Tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, đề án, chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phong 

trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Thường 

xuyên 

trong 

năm 

Sở Khoa học và 

Công nghệ  

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở 

Thông tin và Truyền 

thông; Tỉnh đoàn, Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 

Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Bà Rịa - 

Vũng Tàu; 

Các Hội, hiệp hội doanh 

nhân, doanh nghiệp, Câu 

lạc bộ, Tổ chức hỗ trợ 

khởi nghiệp, trường đại 

học, cao đẳng trong tỉnh, 

VCCI CN Vũng Tàu. 

 

b Các hoạt động truyền thông cho khởi nghiệp     

- 

Xây dựng, hỗ trợ 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, điển hình khởi nghiệp thành 

công. 

Thường 

xuyên 

trong 

năm 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, Tỉnh 

đoàn, Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh,  

Báo BR-VT, Đài 

Phát thanh và 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền 

thông, Sở Công Thương, 

Sở Lao động, Thương 

binh và xã hội, Sở Kế 
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Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

Truyền hình tỉnh hoạch và Đầu tư, Liên 

Minh HTX, VCCI CN 

Vũng Tàu. 

- 

Cập nhật thông tin, chính sách, sự kiện có liên quan đến 

khởi nghiệp trên chuyên trang khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo, trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử 

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan. 

Thường 

xuyên 

trong 

năm 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở 

Thông tin và 

Truyền thông, 

Đài Phát thanh 

và Truyền hình 

tỉnh, Báo BR-VT 

-  

c Tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, sự kiện     

- 
Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu năm 2022 

Quý II 

– IV 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Công Thương, Sở Du 

lịch, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Giao thông vận 

tải, Sở Lao động thương 

binh và xã hội, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tỉnh đoàn, Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 

Hội, hiệp hội, Tổ chức hỗ 

trợ khởi nghiệp, các 

Viện, trường, VCCI CN 

Vũng Tàu, SVF. 

 



3 
 

 

 

Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

- 

Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (Techfest) 

 

Quý III 

– IV 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, 

Tỉnh đoàn, Hội, hiệp hội, 

VCCI CN Vũng Tàu, các 

Viện, Trường, SVF. 

 

- 

Tổ chức 03 cuộc thi, hội thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo tại đơn vị cơ sở lồng ghép các sự kiện 

thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi 

nghiệp, nhất là trong giới trẻ. 

 

Quý II 

- III 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

Tỉnh đoàn, 

Trường CĐ 

KTCN BR-VT 

Các Sở, ngành, Tỉnh 

đoàn, Hội, hiệp hội, 

VCCI CN Vũng Tàu, các 

Viện, các trường Phổ 

thông, Cao đẳng, Đại 

học, SVF 

Tỉnh đoàn 

(01), Trường 

CĐ KTCN 

BR-VT (01) 

Sở KH&CN 

(01-phối hợp 

nhà tài trợ tổ 

chức) 

- 
Tổ chức 05 hội nghị, hội thảo, các sự kiện khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

Trường CĐ Kỹ 

thuật Công nghệ 

BR-VT, Tỉnh 

đoàn, Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh 

Các Sở, ngành, Tỉnh 

đoàn, Hội, hiệp hội, 

VCCI CN Vũng Tàu, 

SVF 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

(02), Trường 

CĐ Kỹ thuật 

Công nghệ 

(01), Tỉnh 

đoàn (01), 

Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh 

(01). 

d 
Tổ chức 04 sự kiện thúc đẩy, kết nối hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; tham gia kết nối với hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, 

Quý II, 

Quý III 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tổ chức hỗ trợ khởi 

nghiệp, Tỉnh đoàn, Hội, 

hiệp hội, VCCI CN Vũng 
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Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

thành phố khác và các đối tác quốc tế; xây dựng và kết 

nối các mạng lưới khởi nghiệp, đầu tư, cố vấn trong và 

ngoài tỉnh. 

Tàu, SVF 

đ 

Tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội 

hợp tác, phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo, các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong doanh 

nghiệp; tham dự các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trong nước và quốc tế. 

Quý II, 

Quý IV 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tổ chức hỗ trợ khởi 

nghiệp, Tỉnh đoàn, Hội, 

Hiệp hội, VCCI CN 

Vũng Tàu 

 

2 
Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và 

dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
    

 

Tổ chức 28 hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo, tập huấn, ươm 

tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực 

các tổ chức, cá nhân thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. Trong đó có các sự kiện chuyên sâu trong các 

lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, Tỉnh 

Đoàn, Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh, 

Trường CĐ Kỹ 

thuật Công nghệ 

BR-VT 

Các Sở, ngành, Tỉnh 

đoàn, Hội, hiệp hội, 

VCCI CN Vũng Tàu, 

SVF. 

Sở KH&CN 

(20), Tỉnh 

đoàn (03), 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

(02), Trường 

Cao đẳng Kỹ 

thuật Công 

nghệ BR-VT 

(03) 

3 
Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
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Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

a 

Hỗ trợ thành lập và kết nối, thúc đẩy phát triển hoạt động 

của các cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 

tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi 

nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Tổ chức hỗ trợ 

khởi nghiệp, Tỉnh đoàn, 

Hội, Hiệp hội, VCCI CN 

Vũng Tàu, SVF 

 

- 
Phát triển hoạt động, thành lập của các Không gian làm 

việc chung. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Xây dựng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Tỉnh 

đoàn, Hội, hiệp hội, 

VCCI CN Vũng Tàu 

 

- 
Kết nối, phát triển các cơ sở kỹ thuật, tổ chức cung cấp 

thiết bị dùng chung. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền 

thông, Tỉnh đoàn, Hội, 

Hiệp hội, VCCI CN 

Vũng Tàu 

 

b 

Nghiên cứu hình thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

Quý II 

- III 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

Trường CĐ Kỹ 

thuật Công nghệ 

BR-VT 

Sở Nội vụ, Sở Tài chính  

4 
Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 
    

a 
Tăng cường triển khai Nghị quyết số 06/2020/NQ-

HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh quy định nội 
Năm Sở Khoa học và 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Thông tin và Truyền 

Tổ chức 02 

Hội nghị triển 
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Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

dung và 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; các chính sách Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

2022 Công nghệ thông, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, 

Tổ chức hỗ trợ khởi 

nghiệp, Tỉnh đoàn, Hội, 

Hiệp hội, VCCI CN 

Vũng Tàu 

khai các 

chính sách  

b 

Xây dựng và triển khai nghị quyết về chính sách hỗ trợ 

khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, 

Tổ chức hỗ trợ khởi 

nghiệp 

 

c 

Khuyến khích thành lập các quỹ theo hình thức xã hội 

hoá tại tỉnh để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu 

tư cho khởi nghiệp, hướng tới gia tăng chất lượng, tăng 

cơ hội đầu tư từ quỹ vào các dự án khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. 
 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, SVF 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Hội, Hiệp hội, doanh 

nghiệp. 

 

d 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh 

vực có liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo. 

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành, cơ quan 

và đơn vị có liên 

quan 

Sở Nội vụ  

đ 

Triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

đến năm 2025 (theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 

30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ). 

Năm 

2022 

- Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội. 

Tỉnh đoàn, các Trường 

đại học, cao đẳng, trung 

cấp, trung học phổ thông, 

các Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên 
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Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

e 

Triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 

2017-2025 (theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 

30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ). 

Năm 

2022 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

Tỉnh đoàn, Hội, hiệp hội, 

VCCI CN Tàu 
 

5 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

của các ngành, lĩnh vực trọng điểm 
    

a 

Tổ chức kết nối, toạ đàm, tập huấn để xây dựng hệ sinh 

thái khởi nghiệp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong ngành 

lĩnh vực trọng điểm: công nghiệp, cảng biển, du lịch và 

nông nghiệp công nghệ cao; phát triển doanh nghiệp khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ số. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Công Thương, 

Sở Giao thông vận tải, 

Sở Du lịch, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Thông tin và 

Truyền thông , Tỉnh 

đoàn, Hội, hiệp hội, 

VCCI CN Vũng Tàu, Tổ 

chức hỗ trợ khởi nghiệp, 

SVF 

 

b 

Tổ chức hội nghị, trưng bày các giải pháp ứng dụng công 

nghệ, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các 

lĩnh vực trọng điểm của tỉnh. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Công Thương, Sở 

Giao thông vận tải, Sở 

Du lịch, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, SVF 

 

c 

Xây dựng nền tảng triển khai trực tuyến các hoạt động, 

dịch vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dành cho Hệ 

sinh thái tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Thông tin và Truyền 

thông, SVF 
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Stt Nội dung nhiệm vụ 
Thời 

gian 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Ghi chú 

6 
Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp 
    

 

Thực hiện khảo sát, điều tra, thống kê hiện trạng doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ 

khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhằm cung cấp 

dữ liệu thống kê, đánh giá ban đầu về hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. 

Năm 

2022 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Doanh nghiệp, Tổ chức 

hỗ trợ khởi nghiệp, SVF 
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