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KẾ HOẠCH 
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025";

Căn cứ Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định
về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh V/v ban
hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai
đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh V/v phê
duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu giai đoạn 2019-2025,

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát
triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí
tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng,
thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu; tiếp tục triển khai hoạt động của Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo của tỉnh và thúc đẩy hình thành và phát triển của các tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp, đưa vào hoạt động Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh; 

- Đẩy mạnh triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
và các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho ít nhất 100 lượt doanh nghiệp.

2. Nội dung thực hiện

- Triển khai Đề án hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn
2019-2025;

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
theo Quyết định 3380/QĐ-UBND. 

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Phân công thực hiện



Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020,
các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, quỹ đầu tư. 

5. Tổ chức thực hiện 

Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Sở Khoa học và Công
nghệ xây dựng Kế hoạch kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh, phối
hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Giám đốc
Sở xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, TĐC.

     Mai Thanh Quang



PHỤ LỤC
Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

(kèm theo Kế hoạch số………/KH-SKHCN ngày ……../…../2020 của Sở KH&CN)

Stt Nội dung
Thời
gian

Ghi chú

I
Triển khai các hoạt động của Văn phòng
khởi nghiệp trong năm 2020

Năm 2020

II
Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1

Triển  khai  Đề  án  hỗ  trợ  DNNVV khởi
nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-
2025; Chính sách hỗ trợ theo Thông tư số
45/2019/BTC  ngày  19/7/2019  của  Bộ  Tài
chính

a
Thông tin, tuyên truyền Đề án và chính sách
hỗ trợ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,
các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp…

Quý I-
Quý IV

b
Tổ chức Hội nghị triển khai và hướng dẫn
tham gia Đề án và chính sách hỗ trợ

Quý II, IV 02 Hội nghị

c

Triển  khai  Đề  án  hỗ  trợ  DNNVV  khởi
nghiệp sáng tạo: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký,
khảo sát, hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh,
tổ chức Hội đồng, trình UBND tỉnh hỗ trợ,
ký hợp đồng, nghiệm thu và thanh quyết toán

Quý II-IV

Dự kiến năm 2020 có 50
lượt  doanh nghiệp tham
gia  Đề  án,  20  lượt  tổ
chức, doanh nghiệp tham
gia  chính  sách  hỗ  trợ
theo  Thông  tư  số
45/2019/BTC 

d
Xây dựng chính sách hỗ trợ theo Thông tư số
45/2019/BTC  ngày  19/7/2019  của  Bộ  Tài
chính

đ

Triển khai chính sách hỗ trợ theo Thông tư
số 45/2019/BTC: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký,
khảo sát, hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh,
tổ chức Hội đồng, trình UBND tỉnh hỗ trợ,
ký hợp đồng, nghiệm thu và thanh quyết toán

2
Tham mưu UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 

Quý IV  

a
Triển khai hội nghị tổng kết Kế hoạch hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh BR-
VT giai đoạn 2016-2020 

Quý IV  

III
Triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh
thái  khởi  nghiệp  đổi  mới  sáng  tạo  tỉnh
theo Quyết định số 3380/QĐ-UBND

1



Stt Nội dung
Thời
gian

Ghi chú

1
Thông  tin,  tuyên  truyền  và  các  hoạt  động
thúc  đẩy  phong  trào  khởi  nghiệp  đổi  mới
sáng tạo

a

Duy trì và cập nhật tin bài trên chuyên trang
khởi nghiệp về kiến thức khởi nghiệp, điển
hình  khởi  nghiệp,  chính  sách  hỗ  trợ  khởi
nghiệp….

Quý I-IV

b

Thiết  kế,  sản  xuất  các  ấn  phẩm,  video  về
khởi  nghiệp  phục  vụ truyền thông về hoạt
động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư
cho khởi nghiệp và phổ biến,  tuyên truyền
các điển hình khởi nghiệp thành công 

c

Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi/các
chương trình/sự kiện về khởi nghiệp cho học
sinh, sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức 02 chương trình Sáng tạo sản
phẩm, ý tưởng khởi nghiệp (Hackathon)…

Quý II-IV

d

Tổ chức,  phối hợp với các tổ chức có liên
quan để triển khai các sự kiện để thúc đẩy
phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên
địa bàn tỉnh: (Cuộc thi, Hội nghị, hội thảo,
đối thoại chuyên đề, toạ đàm, trưng bày sản
phẩm, diễn đàn, kết nối đầu tư,  kết  nối cố
vấn…)

Quý I-IV 13 sự kiện

đ
Tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo và khởi
nghiệp tỉnh BR-VT năm 2020

Quý IV

2
Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng
lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo

a
Tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao năng
lực cho cộng đồng khởi nghiệp. 

Quý II-IV

-  02  lớp  tập  huấn  01
ngày/lớp,  50  người/lớp,
01  lớp  tập  huấn  về  đổi
mới  sáng  tạo  cho  công
chức  01  ngày/lớp,  100
người
-  02  lớp  tập  huấn  02
ngày/lớp, 50 người/lớp
- 01 lớp tập huấn giảng
viên đổi mới sáng tạo: 5
ngày, 30 người/lớp

b Triển khai 01 Chương trình tăng tốc ươm tạo
để đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành,

Quý III-
IV

2



Stt Nội dung
Thời
gian

Ghi chú

lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh (dự kiến hỗ trợ cho
10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo)

3
Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh
thái khởi nghiệp của tỉnh

a
Tổ  chức  hội  thảo  kết  nối  mạng  lưới  khởi
nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm
của tỉnh với khu vực và thế giới

Quý IV 01 chương trình 

b

Tổ chức khảo sát phối hợp hội thảo tại các
điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong
và  ngoài  tỉnh  cho  các  tổ  chức,  hiệp  hội,
doanh nghiệp khởi nghiệp (theo các lĩnh vực
chuyên môn)

Quý I-III

01  Chương  trình  02
ngày, 02 chương trình 01
ngày,  40  người/chương
trình

c
Tham dự các hội nghị, sự kiện, làm việc về
khởi nghiệp tại các địa phương, kết nối các
hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước, quốc tế

Quý I-IV

5
Điều tra, khảo sát,  thống kê, đánh giá, xây
dựng  cơ  sở  dữ  liệu  về  hệ  sinh  thái  khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Xây  dựng  kế  hoạch  cụ
thể trình UBND tỉnh

IV
Trình thành lập Trung tâm hỗ trợ đổi mới
sáng tạo và khởi nghiệp

1
Trình UBND tỉnh Đề án thành lập Trung tâm
hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh

Quý I-II

3
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