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KẾ HOẠCH
Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - sản phẩm
OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba - TechFest Quang Nam 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1982/KH-UBND tỉnh ngày 4/4/2022 của UBND tỉnh
Quảng Nam về tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi số - sản phẩm
OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba - TechFest Quang Nam 2022, chủ đề “Đổi mới
sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng”. UBND huyện
xây dựng Kế hoạch tham gia Ngày hội TechFest Quang Nam 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo động lực, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo lập văn hóa khởi nghiệp,
tạo sự liên kết, kết nối các chủ thể, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong
thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên.
2. Công tác trưng bày, giới thiệu ý tưởng, dự án, sản phẩm khởi nghiệp, sản
phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức ấn tượng, sinh
động.
3. Phát huy vai trò và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Tổ Công tác
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo huyện, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc
triển khai thực hiện kế hoạch.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức tuyên truyền:
a. Chủ đề tuyên truyền: Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch thông
minh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng.
b. Băng rôn, khẩu hiệu:
- Sáng tạo để phát triển bền vững
- Sáng tạo để nâng tầm và hội nhập sản phẩm địa phương
- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai
- Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh
- Phụ nữ Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công
- Thanh niên Quảng Nam xung kích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- Nông dân Quảng Nam khởi nghiệp từ sản phẩm địa phương
- Khởi nghiệp và OCOP địa phương hướng đến toàn cầu.
1

- Phát huy truyền thống hiếu học, canh tân của quê hương, sinh viên, học sinh
Quảng Nam nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp sáng tạo
- Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo
c. Hình thức tuyên truyền: Trên Cổng thông tin điện tử huyện, sóng truyền
thanh – truyền hình cấp huyện và tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện.
2. Tham gia các hoạt động Hội nghị/Hội thảo/Diễn đàn:
a. Lễ Khai mạc TechFest Quảng Nam lần thứ 3 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số nâng tầm sản phẩm xứ Quảng” và ra mắt Hội đồng cố vấn khởi
nghiệp tỉnh.
- Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 – 8 giờ 30, ngày 16 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (sân khấu ngoài trời).
b. Hội thảo "Kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tư vấn, cố vấn, nhà đầu
tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới Khởi nghiệp miền Trung - Tây
Nguyên" .
- Thời gian: Cả ngày, ngày 16 tháng 6 năm 2022 (bắt đầu từ 9 giờ).
- Địa điểm: Tại Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
c. Hội thảo “Chuyển đổi số với chương trình phát triển dự án khởi nghiệp sáng
tạo, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản và sản phẩm OCOP"
- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam
d. Hội thảo “Chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam”.
- Thời gian: bắt đầu từ 14giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
e. Diễn đàn “Thanh niên Quảng Nam với khởi nghiệp sáng tạo phát triển quê
hương” và tuyên dương tấm gương thanh niên khởi nghiệp xuất sắc.
- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam.
f. Hội nghị “Định vị sản phẩm địa phương trong du lịch xanh”
- Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh.
g. Chương trình “Phát động Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022” (kết hợp tuyên
dương, khen thưởng tấm gương Phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu,....)
- Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh.
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h. Bế mạc TechFest Quảng Nam lần thứ 3 với Chủ đề: Đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số nâng tầm sản phẩm xứ Quảng.
- Thời gian: Từ 10 giờ 00, ngày 19 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ - Trung tâm Văn hóa tỉnh
3. Tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp sáng
tạo tỉnh; sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
a. Thời gian hoàn thành công tác trưng bày: Trước 17h00 ngày 15 tháng 6
năm 2022.
b. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam
Kỳ, Quảng Nam).
c. Sản phẩm tham gia trưng bày: Sản phẩm được công nhận ý tưởng, dự án
khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được công nhận
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Sản phẩm, đảm bảo chất lượng, mẫu mã
bao bì đúng quy định, đẹp và còn thời gian sử dụng.
* Ghi chú: Tác giả, chủ thể nào mang sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn
và quy định hiện hành để trưng bày, quảng bá sẽ không được hỗ trợ và sẽ không
được tham gia bất kỳ Ngày hội, hội chợ, trưng bày và triển lãm,...do các cơ quan
nhà nước tỉnh Quảng Nam tổ chức.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện:
- Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền và giới thiệu về Ngày hội Khởi nghiệp
sáng tạo - Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba - TechFest
Quảng Nam 2022.
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh triển
khai thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch số 1982/KH-UBND ngày
4/4/2022 của UBND tỉnh.
- Cử cán bộ tham gia các Hội nghị/ Hội thảo/Diễn đàn tại TechFest Quảng
Nam 2022.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện xây dựng kế hoạch tổ chức
trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm công
nghiệp nông thôn tiêu biểu tại TechFest Quảng Nam 2022. Lập dự toán kinh phí
thực hiện trình Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thẩm định, phê duyệt.
- Cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ tham mưu để tham gia Ban Tổ chức sự kiện
TechFest Quảng Nam 2022.
- Cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị/Hội thảo/Diễn đàn tại TechFest
Quảng Nam 2022.
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3. Phòng NN&PTNT huyện: Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
thực hiện kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm
OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại TechFest Quảng Nam 2022.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tổ chức thẩm định dự toán và trình
UBND huyện phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện theo quy định.
5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện: Tổ
chức tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, sóng phát thanh – truyền hình
huyện và tuyên truyền trực quan tại trung tâm huyện.
6. Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My:
- Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo là thành viên giúp việc cho Trưởng Ban
Tổ chức trong quá trình tổ chức TechFest Quảng Nam 2022.
- Vận động tất cả hội viên tham gia đông đủ tất cả các Diễn đàn, Hội thảo
được tổ chức tại TechFest Quang Nam 2022. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về
TechFest Quảng Nam 2022.
Trên đây là kế hoạch Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo – Chuyển đổi
số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba - TechFest Quang Nam 2022,
UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- BĐH hỗ trợ KNST tỉnh;
- Hội đoàn thể huyện;
- Phòng: KT-HT, NN&PTNT, TC-KH, VH-TT;
- Trung tâm VH-TT&TT-TH;
- Hội KNST;
- Lưu: VT, KTHT.

#ChuKyLanhDao
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