
 

 

 

TỜ TRÌNH  
V/v phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025  
 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ Tướng Chính phủ chỉ 

thị về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và Nghị quyết số 

49/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chủ trương ban hành 

Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương đến năm 2025”,  

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng Dự thảo Đề án “Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”. 

Nội dung chính của Dự thảo Đề án này đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan 

trong quá trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 và Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025; 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề 

án (Dự thảo kèm theo Tờ trình này). 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Bình Dương 

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Bình Dương mới chỉ đang trong giai 

đoạn hình thành, chưa tạo được làn sóng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Để đánh 

giá thực trạng khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đề án tạm đánh giá 

thông qua chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gồm 4 nhóm chính sau: (1) 

Nhóm các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startups); (2)Nhóm các đối tượng hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo gồm: các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Vườn ươm doanh 

nghiệp (Business Incubator), tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Business Accelerators), các 

chuyên gia cố vấn (Mentors); (3) Nhóm các nhà đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo gồm: 

các Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund), các nhà đầu tư thiên thần (Angel 

Investors); (4) Nhóm chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hiện nay. 

1.1. Nhóm các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startups) 

Tính đến tháng 7/2019, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh là 12.352 

doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hiện tại đang tiếp tục duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh 

doanh và giữ tốc độ tăng trưởng khá. Tuy nhiên, nền kinh tế Bình Dương vẫn còn phải 

dựa vào sản xuất truyền thống, giá trị gia tăng của sản phẩm thấp. Muốn thúc đẩy nền 

kinh tế sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sản xuất công nghiệp toàn cầu thì 

cần phải tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 
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nghiệp khoa học công nghệ phát triển. 

Khác với doanh nghiệp khởi nghiệp thông thường thì doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo (startups) là một doanh nghiệp mới nổi lên, có tốc độ phát triển nhanh nhằm đáp 

ứng nhu cầu thị trường bằng cách phát triển một mô hình kinh doanh hiệu quả với những 

sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc nền tảng sáng tạo.  

Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng như hiện nay thì số 

doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ rất ít. Qua khảo sát tại một số 

trường đại học lớn của tỉnh, vườn ươm doanh nghiệp (Đại học Quốc tế Miền đông) cho 

thấy, các hoạt động khởi nghiệp tại các trường mới hình thành thông qua các cuộc thi 

khởi nghiệp, các cuộc thi khoa học kỹ thuật của tỉnh. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học 

của các trường đạt giải khá cao, tập trung thuộc lĩnh vực: Công nghệ sinh học (Đại học 

Bình Dương, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Quốc 

tế miền Đông); Điện - Điện tử, Tài chính (Đại học Việt Đức). Một số sản phẩm nghiên 

cứu đã được thương mại hóa, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhưng vẫn còn 

đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển, chưa đủ điều kiện hình thành và phát triển thành 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, các kết quả hoạt động này có thể được xem là bước đệm để 

tiến tới hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Vì vậy, Bình Dương cần có 

những chính sách cụ thể để khuyến khích, phát triển các sản phẩm nghiên cứu sớm 

thương mại hóa, hình thành những doanh nghiệp mới, đổi mới sáng tạo có tính đột phá, 

trở thành các doanh nghiệp có thể gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư trong và ngoài 

nước. 

1.2. Nhóm các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

- Về cơ sở giáo dục: Bình Dương hiện có 8 trường đại học, 7 trường cao đẳng, 16 

trường trung cấp, 45 trung tâm và cơ sở dạy nghề. Các trường đại học lớn trên địa bàn 

tỉnh như: ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Bình Dương, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, ĐH 

Quốc tế miền Đông, ĐH Việt Đức là những đơn vị đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt 

động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Các nội dung như khởi nghiệp, khởi sự kinh 

doanh đã trở thành các chương trình giảng dạy cụ thể của trường; các cuộc thi khởi 

nghiệp, sinh viên nghiên cứu khoa học.... là những tiền đề hỗ trợ sinh viên rất quan trọng 

để có thể thực hiện khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp.  

- Các vườn ươm doanh nghiệp (Incubators), các tổ chức thúc đẩy kinh doanh 

(Business Accelerators); các không gian khởi nghiệp (Co-Working Space) hay các nhà 

cố vấn (Mentors); Các vườn ươm doanh nghiệp và tổ chức thúc đẩy kinh doanh 

(Accelerators): là môi trường ươm mầm tốt nhất để các startup hoàn thiện sản phẩm với 

định hướng thị trường, được trang bị đầy đủ kỹ năng kinh doanh và được hỗ trợ để gọi 

vốn. Bình Dương hiện có 01 tổ chức hình thành vườn ươm doanh nghiệp (ĐH Quốc tế 

miền Đông); 01 vườn ươm khởi nghiệp, quỹ khởi nghiệp do trường thành lập (ĐH Thủ 

Dầu Một); Tổ chức hỗ trợ thành lập doanh nghiệp (ĐH Bình Dương). Các trường đều có 

hệ thống các phòng lab, các phòng thí nghiệm, .... phục vụ cho các hoạt động học tập, 

nghiên cứu, hỗ trợ phục vụ cho các bạn sinh viên tham dự các cuộc thi khởi nghiệp.  

- Hệ thống các mentor: Một số trường đã kết nối được với hệ thống các mentor hỗ 

trợ khởi nghiệp, phục vụ các hoạt động nghiên cứu của đơn vị, như: 1/ĐH Bình Dương 

đã kết nối được với các đối tác của Công ty Sanzo; Chuỗi doanh nghiệp bất động sản; 

Tập đoàn sản xuất ô tô của Pháp, Mitsumitsi, Toyota Bình Dương; 2/ĐH Thủ Dầu Một 

đã kết nối được với các đối tác của Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp; Sân Golf Sông Bé; 

Khu công nghiệp VISIP I; 3/ĐH Việt Đức đã kết nối được với các đối tác của hệ thống 
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các doanh nghiệp của Đức; Doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh; Công ty ADIDAS; hệ 

thống các mentor Khu công nghệ cao, VCCI.... 

Hệ thống các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường cũng chỉ mới được hình 

thành, kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế, chỉ mới đáp ứng cơ bản nhu 

cầu sinh viên tại trường, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế dành cho cộng đồng startups. 

Hoạt động tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn hoạt động riêng lẻ, chưa liên kết tương hỗ để trở thành 

mạng lưới. Vì vậy, Bình Dương cần có những định hướng, chính sách để quy tụ các 

trường, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh trở thành mạng lưới liên kết, 

trao đổi cũng như chia sẻ kinh nghiệm, cơ sở vật chất, đội ngũ các nhà cố vấn khởi 

nghiệp (mentor), các chương trình đào tạo, các nhà đầu tư...góp phần phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh trong thời gian tới. 

1.3. Nhóm các nhà đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo 

Chủ thể không thể thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là các nhà đầu tư 

cho các startups, đặc biệt là các Quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Fund) nhưng cho 

đến nay Bình Dương vẫn chưa có các Quỹ đầu tư mạo hiểm trong hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo. Theo thống kê không chính thức cho thấy, cả nước hiện có khoảng 40 

quỹ đầu tư, chủ yếu là các quỹ đầu tư ngoại như: IDG Ventures Vietnam (Hoa Kỳ), 

CyberAgent Ventures (Nhật Bản), Vina Capital (Anh), 500 Startups, Golden Gate 

Venture...đã mở văn phòng đại diện hoặc có đối tác tại Việt Nam. Các quỹ đầu tư này 

đầu tư chủ yếu vào các dự án dịch vụ trực tuyến dựa trên Internet và điện thoại di động 

như giải trí, truyền thông, tìm kiếm.... 

Hiện nay, một số trường đại học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện kết nối, hợp tác với 

các đối tác là doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước như: ĐH Bình Dương 

(Công ty Sanzo; Chuỗi doanh nghiệp bất động sản; Tập đoàn sản xuất ô tô của Pháp, 

Mitsumitsi, Toyota Bình Dương); ĐH Thủ Dầu Một (Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp; Sân 

Golf Sông Bé; Khu công nghiệp VSIP I); ĐH Việt Đức (Hệ thống các doanh nghiệp của 

Đức; Doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh; Công ty ADIDAS)....Đây có thể xem là những 

nhà đầu tư tiềm năng, cung cấp vốn mồi, nguồn lực cũng như kỹ năng về công nghệ, kinh 

nghiệm quản lý....phục vụ đầu tư các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới. 

1.4. Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hiện nay 

Từ năm 2016 đến nay, hoạt động khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo đã 

được nhắc đến trong 14 Nghị quyết của Chính phủ như: Nghị quyết 19-2016/CP-NQ 

ngày 28/4/2016; Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016; Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 

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

Bên cạnh đó, Luật Hỗ trợ DNNVV chính thức được Quốc hội Khóa XIV thông qua 

ngày 12/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 với nhiều quy định cụ thể về đầu 

tư và hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo 

được hỗ trợ các nội dung như: 

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ 

thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, hướng dẫn thử nghiệm, hoàn 

thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới; 

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút 
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đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

đo lường, chất lượng; 

- Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi 

nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; 

- Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ... 

2. Sự cần thiết ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 

Với những đánh giá cao về vai trò khởi nghiệp sáng tạo, Đảng và Nhà nước, chính 

quyền địa phương trong đó có tỉnh Bình Dương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hình 

thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.  

Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Chính phủ phê duyệt Đề án: “Hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đến năm 2025” được 

xem là cột mốc quan trọng, nhìn nhận một loại hình doanh nghiệp mới, cổ vũ cho cộng 

đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngày 

12/6/2017 là sự cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 

tạo. Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về 

đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi 

tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 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” được xem là những văn 

bản trọng tâm đối với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.  

Về cấp độ địa phương, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, cơ chế hỗ trợ đối với các 

hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2017-2020; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 phê duyệt Đề án “Thành 

lập Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương”; Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 về việc giao 

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương để cụ thể hóa Nghị định số 

38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. Các văn bản này được xem là nền tảng 

ban đầu để phát triển cho các hoạt động hỗ trợ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Với những thế mạnh về tự nhiên và xã hội, Bình Dương được đánh giá là tỉnh có 

tiềm năng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên, để hình thành, phát triển các 

hoạt khởi nghiệp sáng tạo, trong các giai đoạn tới, Bình Dương cần xây dựng các cơ chế, 

chính sách hỗ trợ đặc trưng riêng dành cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tập trung 

đầu tư, xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn để phát huy hết các thế 

mạnh của mình. Do đó, việc xây dựng, triển khai “Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025” là kịp thời, 

cần thiết. Đề án cùng với việc hỗ trợ tất cả các chủ thể trung gian như đơn vị đào tạo, 

huấn luyện khởi nghiệp, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư cho khởi nghiệp 

sẽ đóng vai trò quan trọng hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh và bền vững tại 

Bình Dương. 

 

https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2010/NQ%20Ban%20hanh/NQ22_signed.pdf
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2010/NQ%20Ban%20hanh/NQ22_signed.pdf
https://hdnd.vn/Media/ResourceAdmin/files/Tai%20lieu%20ky%20hop%20HDND/Khoa%20IX/Ky%20hop%20thu%2010/NQ%20Ban%20hanh/NQ22_signed.pdf
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II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
 

Đề án được xây dựng trên cơ sở quán triệt các quan điểm cơ bản sau đây: 

 

1. Thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát 

triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

 

2. Nghiên cứu đề xuất các chính sách kịp thời để tạo điều kiện phát triển doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Bình Dương. 

 

3. Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua 

việc hỗ trợ các chủ thể trung gian cung cấp dịch vụ đào tạo, ươm tạo, tư vấn, hỗ trợ, đầu 

tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm xây dựng một hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh và bền vững tại Bình Dương. 

 

4. Cơ chế xét chọn công khai, minh bạch, hiệu quả thông qua đánh giá của Hội 

đồng hầu hết là các chuyên gia, đơn vị tư nhân có kinh nghiệm đầu tư và hỗ trợ khởi 

nghiệp. 

 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO ĐỀ ÁN 

Quá trình xây dựng dự thảo Đề án, cơ quan chủ trì soạn thảo đã triển khai một số 

nội dung: 

- Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 45/2019/TT-

BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Chủ trương ban hành Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025”, Sở Khoa học và 

Công nghệ là cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Đề án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Đề án.  

- Dự thảo Đề án đã được Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp và lấy ý kiến 

của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương, các trường đại 

học trên địa bàn tỉnh. Sau khi lấy ý kiến dự thảo, Sở đã tiếp thu và hoàn chỉnh theo ý kiến 

các sở, ngành và các tổ chức có liên quan và đồng thời đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh gửi hồ sơ dự thảo Đề án đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến theo quy định (điểm 

b khoản 1 Điều 27 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP) và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

cho ý kiến tại Công văn số 7104/BKHĐT-PTDN ngày 08/10/2018. 

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
 

Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án gồm 5 

Điều, với các nội dung cơ bản như sau: 

 

Điều 1. Phê duyệt Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, trong đó có các nội dung chính:  

 

Mục I. Mục tiêu. 
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- Kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo của tỉnh; 

- Truyền thông, thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp và khởi 

nghiệp sáng tạo đến người dân, sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trên toàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh vai trò kết nối các hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi 

nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh thông qua Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ 

khởi nghiệp Bình Dương (BIIC); 

Phấn đấu đến năm 2025: 

- Hỗ trợ hình thành từ 4 đến 5 vườn ươm doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp 

để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo;  

- Hỗ trợ phát triển 50 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 25 doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm. 

Mục II. Đối tượng hỗ trợ  

Đề án có 03 nhóm đối tượng được hỗ trợ, bao gồm:  

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả 

năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh 

mới, sáng tạo hoặc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ...thuộc các 

ngành, lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh (có thời gian 

hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

lần đầu, chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần; 

chưa được hưởng hỗ trợ từ các chương trình, dự án của ngân sách hoặc có nguồn gốc từ 

ngân sách nhà nước); 

3. Cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp 

dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(Tổ chức có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp). 

Mục III. Nhiệm vụ và nội dung hỗ trợ 

Trong mục này gồm 08 nhóm nhiệm vụ và nội dung hỗ trợ được xây dựng trên cơ 

sở chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo được ban hành kèm theo Nghị quyết số 

18/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và một số nội 

dung hỗ trợ khác đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được quy định 

tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Nội dung hỗ trợ của Đề án được thiết kế để hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

có thể đi qua các giai đoạn của quy trình phát triển khởi nghiệp một cách thành công, bao 

gồm: giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh, tiếp cận thị trường, 

mở rộng quy mô. Ở mỗi giai đoạn, Đề án có những hỗ trợ khác nhau dành cho cá nhân, 

nhóm cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cụ thể: 

Ở giai đoạn đầu, Đề án hỗ trợ hỗ trợ đào tạo giúp tổ chức, cá nhân hình thành các ý 

tưởng kinh doanh đổi mới sáng tạo dựa trên nhu cầu thị trường. Đối với những cá nhân, 
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nhóm cá nhân, doanh nghiệp đã có ý tưởng, Đề án cung cấp những hỗ trợ như tư vấn về 

tính khả thi của ý tưởng, đào tạo cơ bản ban đầu để cung cấp kiến thức cho doanh nghiệp 

để biến ý tưởng thành mô hình kinh doanh hoàn thiện. 

Khi đã xây dựng được mô hình kinh doanh, các nhóm khởi nghiệp sẽ rất cần những 

hỗ trợ để xây dựng sản phẩm/dịch vụ mẫu và đưa thử nghiệm sản phẩm/dịch vụ đó ra thị 

trường. Những hỗ trợ của Đề án trong giai đoạn này bao gồm hỗ trợ kinh phí sử dụng 

dịch vụ tại các phòng thí nghiệm, cơ sở cung cấp thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm dùng 

chung; hỗ trợ kinh phí sử dụng không gian làm việc chung, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc 

đẩy kinh doanh; hỗ trợ thông tin kết nối, kinh phí sử dụng dịch vụ của huấn luyện viên, 

hướng dẫn viên khởi nghiệp; và một khoản hỗ trợ để nhóm khởi nghiệp thực hiện các 

hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử 

nghiệm sản phẩm mới và đưa sản phẩm mẫu ra thị trường. 

Đối với các truyền thông khởi nghiệp, Đề án thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các tổ 

chức 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. 

Đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức 

cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo: Đề án hỗ trợ mua bản quyền chương trình đào tạo, thuê chuyên gia thực hiện 

huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên 

cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế. Ngoài ra, Hỗ trợ đối với các dự án sửa 

chữa (gồm sửa chữa, cải tạo, mua sắm lắp đặt trang thiết bị của dự án), nâng cấp mở rộng 

lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin trong trường hợp đơn vị đã có sẵn mặt bằng, cơ sở hạ 

tầng để hình thành Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm 

tạo, tổ chức thức đẩy kinh doanh.  

Mục IV. Điều kiện đăng ký tham gia Đề án 

Điều kiện đăng ký tham gia Đề án được quy định khá chi tiết, phù hợp với quy định 

chung trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (Nghị định số 

39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018), các tổ chức có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 

(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”) và đối tượng học sinh, sinh viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm 

năng (Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Mục V. Đăng ký tham gia Đề án 

Mục này quy định cách thức đăng ký tham gia Đề án theo 02 hình thức: (1) Đăng 

ký và nhận hỗ trợ trực tiếp thông qua Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi 

nghiệp; (2) Đăng ký nhận hỗ trợ gián tiếp thông qua các tổ chức có chức năng hỗ trợ 

khởi nghiệp (Tổ chức) trên địa bàn tỉnh. 

Hồ sơ và việc xét duyệt hỗ trợ tham gia Đề án được đề xuất phân cấp cho Sở Khoa 

học và Công nghệ (đơn vị chủ trì Đề án) xem xét, quy định theo quy định riêng trên cơ 

sở áp dụng quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở. Đề xuất này phù hợp với quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành 

kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Khoa học và Công nghệ trong việc chủ 

động triển khai Đề án sau khi được phê duyệt. 

Mục VI. Phương thức xét chọn tổ chức, cá nhân tham gia Đề án 

1. Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ từ các hoạt động thuộc chức 

năng và nhiệm vụ của Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp (sử dụng 

không gian dùng chung để phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp; sử dụng Fablab để hoàn 

thiện sản phẩm mẫu; tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, huấn luyện được tổ chức tại 

Trung tâm,…): Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì xét chọn đối tượng 

phù hợp trên cơ sở đánh giá nội dung đề xuất theo các tiêu chí cụ thể trong Quy định 

quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án do Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ban 

hành sau khi Đề án được phê duyệt thực hiện.  

2. Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ đối với các nội dung hỗ trợ tại mục III 

của Đề án: 

- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xem xét 

hỗ trợ; 

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng xét chọn tổ chức, cá nhân tham gia 

Đề án trên cơ sở áp dụng quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019). 

- Hội đồng gồm thành phần chính như sau: 

+ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ tịch Hội đồng; 

+ Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính; 

+ Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

+ 02 chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp; 

+ Đại diện phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ 

Mục VII. Thời gian thực hiện Đề án 

Đề án có thời gian thực hiện 05 năm, từ năm 2020 đến hết năm 2025. 

Mục VIII. Kinh phí thực hiện Đề án 

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: 

Tổng kinh phí dự kiến: 70 tỷ đồng/6 năm (2020-2025), trong đó: 

+ Nguồn Ngân sách tỉnh cấp: 40 tỷ đồng/6 năm; 

+ Nguồn xã hội hóa: 30 tỷ đồng/6 năm (đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia 

Đề án). 

Cơ sở cho việc đề xuất kinh phí thực hiện Đề án được đính kèm trong Bảng phụ lục 

kèm theo nội dung trình này. Cơ sở này cũng đã được xây dựng và lấy ý kiến góp ý kèm 

theo Dự thảo Đề án trong quá trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019. 

Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án cũng bao gồm phần nội dung chi cho các hoạt 

động quản lý, tổ chức thực hiện Đề án và đề xuất áp dụng theo các quy định hiện hành 

về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm 
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vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định 

khác có liên quan. 

Nội dung và định mức kinh phí nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi 

hỗ trợ của Đề án áp dụng theo định mức quy định tại Đề án này và các quy định hiện 

hành về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy 

định khác có liên quan. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Điều này quy định vai trò, nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án và các cơ quan có 

liên quan trong việc phối hợp thực hiện Đề án. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

 

Trên đây là các nội dung chính của Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, Sở Khoa học và Công 

nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh;   

- BGĐ Sở; 

- Phòng QLCN-TTCN; 

- Lưu: VT, VP (Th).               
  

 

 Nguyễn Quốc Cường 

     

 


