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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ TAM KỲ

#SoKyHieuVanBan 

V/v đăng ký tham gia ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp sáng tạo năm 2022

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

#DiaDiemNgayBanHanh

    Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố;
- Hội Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 132/CV-KNST ngày 30/12/2021 của Ban Điều 
hành hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn đánh giá, 
công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn 
tỉnh năm 2022. UBND thành phố Tam Kỳ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
đoàn thể; Hội khởi nghiệp; UBND các xã, phường triển khai một số nội dung, 
cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố, UBND các 
xã, phường: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn thành phố tham gia đăng ký các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng 
tạo năm 2022.

2. Hội Khởi nghiệp thành phố:

- Tổ chức vận động, hướng dẫn các Hội viên triển khai, đăng ký ý tưởng, 
dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2022.

- Đồng thời khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong 
năm 2022. Trong đó, chú trọng đến công tác đào tạo, xúc tiến thương mại và kế 
hoạch tham gia các Hội chợ, Chợ phiên năm 2022, ….

3. Các tiêu chí, mẫu hồ sơ, cách thức gửi hồ sơ, ... theo quy định tại quyết 
định số 1735/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban 
hành Quy định đánh giá, công nhận và khuyến khích ý tưởng, dự án khởi nghiệp 
sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam1.

4. Thời gian tổng hợp và gửi về Ban Điều hành tỉnh Quảng Nam:

- Đợt 1: Hạn cuối ngày 25/4/2022.

- Đợt 2: Hạn cuối ngày 25/7/2022.

Hoàn thành đánh giá, công nhận và khuyến khích các ý tưởng sự án Khởi 
nghiệp: Quý III năm 2022

1 https://tamky.quangnam.gov.vn/webcenter/portal/tamky/pages_van-ban/chi-tiet?dDocName=PORTAL320549
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(Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid, thời gian có thể thay 
đổi, Ban Điều hành tỉnh Quảng Nam sẽ có văn bản điều chỉnh)

UBND thành phố Tam Kỳ đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Hội 
Khởi nghiệp thành phố, UBND các xã, phường triển khai phát động sâu rộng, 
tuyên truyền trên các kênh thông tin của mình để các tổ chức, cá nhân biết tham 
gia./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Trung tâm VHTTTT Tp (Đưa tin);
- C, PCVP, CVTH;
- Lưu: VT.
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#ChuKyLanhDao 


		2022-03-02T10:46:09+0700
	Quảng Nam


		2022-03-02T10:50:01+0700
	Quảng Nam


		2022-03-02T10:50:15+0700
	Quảng Nam


		2022-03-02T10:50:16+0700
	Quảng Nam


		2022-03-02T10:50:17+0700
	Quảng Nam




