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BÁO CÁO
Đề xuất nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp
sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Công văn số 4055/BKHĐT-PTDN ngày 14/6/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa (DNNVV) và đề xuất nội dung hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021 2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất nhiệm vụ và kinh phí Hỗ trợ DNNVV
khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn
2021-2025 cụ thể như sau:
I. HỖ TRỢ DNNVV KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
1. Đánh giá hoạt động hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn
2016-2020
- Để hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, UBND tỉnh đã ban hành các
chương trình hỗ trợ: Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết
bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2016-2020, Chương trình khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí
tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (được phê duyệt tại Quyết định số
1241/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh), Chương trình hỗ
trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
hàng hóa, giai đoạn 2016-2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐUBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). Theo đó, các chương trình
tập trung vào những nội dung: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức sản
xuất, kinh doanh (đặc biệt là các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo) nâng cao trình
độ công nghệ nhằm góp phần hợp lý hóa sản xuất, tạo sản phẩm mới, sản phẩm
có chất lượng, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng
lượng; đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo ở các tổ chức sản xuất, kinh
doanh và cá nhân các nhà khoa học, sáng chế trong lĩnh vực công nghệ - thiết
bị; khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, sản xuất thử
nghiệm sản phẩm mới, công nghệ thiết bị mới; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
tài sản trí tuệ và áp dụng các công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý chất lượng
tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 2020, định hướng đến năm 2025” (tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày
4/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). Trong đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp
khởi nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương

trình hỗ trợ trong nước và nước ngoài; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ
tục đầu tư thông qua các đại diện thương mại nước ngoài,…; hỗ trợ kết nối, tiếp
cận các nguồn vốn sự nghiệp KH&CN, Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh
nghiệp, quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, quỹ phát triển KH&CN Quốc gia,
quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các Chương trình
KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia, các quỹ khác của Trung ương và địa
phương; hỗ trợ cho các nhóm Start-up kết nối với các doanh nghiệp, các tổ
chức, các nhà khoa học, trong đó chú trọng kết nối với các doanh nghiệp
KH&CN; xúc tiến đầu tư hỗ trợ các Start-up, xúc tiến thương mại trong và
ngoài nước, hỗ trợ Start-up tiêu thụ sản phẩm. Sở Khoa học và Công nghệ được
giao là đầu mối tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch này.
- Từ năm 2016 đến nay, các Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp
đã hỗ trợ cho nhiều DNNVV tham gia đổi mới thiết bị công nghệ, phát triển tài
sản trí tuệ, áp dụng các công cụ cải tiến, các hệ thống quản lý chất lượng tiên
tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, chưa có
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tham gia để được hỗ trợ từ các chương trình nêu
trên.
Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang làm các thủ tục để hỗ trợ cho
01 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời giới thiệu kết nối doanh nghiệp
với Trung tâm ươm tạo Sông Hàn để doanh nghiệp được ươm tạo tại đây.
- Về công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung Chương trình, Kế
hoạch hỗ trợ: Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện thường xuyên thông qua
các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
Báo Quảng Ngãi, trang tin thành phần trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh,
Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng ngãi... Qua đó, tạo điều kiện để doanh
nghiệp nắm bắt và tiếp cận với các chương trình, kế hoạch của tỉnh. Thời gian
đến, Sở KH&CN sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền các chương trình, đặc biệt là
Kế hoạch Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, đồng
thời tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn làm thủ tục và thực hiện hỗ trợ cho DNNVV
khởi nghiệp sáng tạo.
- Về kinh phí thực hiện: Từ năm 2018 đến 2020, hàng năm, Sở Khoa học
và Công nghệ đã bố trí kinh phí khoảng 58 triệu đồng/năm cho hoạt động quản
trị và cập nhật cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2019 đến
2020, bố trí kinh phí 195 triệu đồng/năm để thực hiện chuyên mục câu chuyện
khởi nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; bố trí kinh phí 120 triệu
đồng/năm để xây dựng truyền hình trực tuyến trên Báo điện tử Quảng Ngãi về
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Tóm lại, hoạt động hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian
qua đã có các Chương trình, Kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, chưa có
DNNVV được hỗ trợ. Nguyên nhân là do Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh Quảng ngãi mới được ban hành (tháng 6/2018); đồng thời hệ sinh
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thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi chưa được hình thành. Do
đó, phần lớn là doanh nghiệp khởi nghiệp thông thường nhưng doanh nghiệp
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh hầu như chưa có. Trong thời
gian đến, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo và từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tỉnh Quảng Ngãi, đây là cơ hội để tổ chức các nhân và đặc biệt là DNNVV
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các chương trình, kế hoạch của tỉnh.
2. Đề xuất hoạt động hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn
2021-2025
- Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hỗ
trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, bao gồm: Chương trình khoa học và
công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, Chương trình khoa
học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 20212025, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch xây dựng hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sang tạo giai đoạn 2021-2025. Trong đó, các nội
dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp gồm: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, xây dựng tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản
trí tuệ; khai thác thông tin sáng chế, công nghệ mới; thương mại hóa sản phẩm;
tăng cường hoạt động tuyên truyền để thay đổi tư duy về khởi nghiệp và đào
tạo kiến thức cho DNNVV về khởi nghiệp sáng tạo theo các chuyên đề như sở
hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ, marketing… Kết nối các DNNVV khởi nghiệp
với các tổ chức tư vấn và các nhà đầu tư, quỹ thiên thần, ...
- Xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại Trường Đại
học Phạm Văn Đồng với quy mô 14,5 tỷ đồng; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp
huyện Sơn Hà với quy mô 5 tỷ đồng.
- Xây dựng và phát triển mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp tại các Trường
Đại học, cao đẳng; các huyện đoàn thanh niên và phụ nữ.
- Thực hiện kết nối cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi với Cổng
thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV để cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo.
- Dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành,
chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025: 33.990 triệu đồng.
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
II. HỖ TRỢ DNNVV THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI
GIÁ TRỊ
1. Đánh giá hoạt động hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành,
chuỗi giá trị giai đoạn 2016-2020
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a) Năm 2016, tổng kinh phí khuyến công được duyệt để triển khai thực
hiện là 3.321,9 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 2.430
triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương là 891,9 triệu đồng. Trong năm đã
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Hỗ trợ trình diễn 03 mô hình sản xuất tiên tiến với kinh phí là 1.050 triệu
đồng từ nguồn khuyến công quốc gia: Mô hình sản xuất tinh dầu quế, mô hình
sản xuất bao bì PP, mô hình sản xuất gạch không nung.
- Triển khai thực hiện các đề án khuyến công địa phương được phê duyệt:
Đào tạo nâng cao tay nghề sản xuất ngói màu không nung cho 40 lao động của
Công ty TNHH MTV Ngói Việt tại Cụm CN Tịnh Ấn Tây với kinh phí 55 triệu
đồng; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho các Công ty
như: Công ty CP PQ Vina, KCN Quảng Phú: 200 triệu đồng; Công ty TNHH
MTV TM DV Tấn Mỹ Phong, phường Quảng Phú: 100 triệu đồng; Công ty
TNHH MTV SX và TM Hương Trầm, Cụm CN Bình Nguyên: 100 triệu đồng,
Công ty TNHH Nhựa Đại Tân, KCN Quảng Phú: 100 triệu đồng.
- Vận động và tham gia tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông
thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực. Kết quả có 23 sản phẩm và bộ
sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 11 sản
phẩm/bộ sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây
Nguyên.
- Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên vào tháng 7/2016, thu hút hơn 70.000 lượt người tham quan, mua
sắm; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho hơn 30 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa
bàn tỉnh tham gia Hội chợ.
- Hỗ trợ thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn cho 01 doanh nghiệp: 39,3
triệu đồng.
b) Năm 2017: Tổng kinh phí khuyến công được duyệt để triển khai thực
hiện là 3.860 triệu đồng. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia là 3.830
triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương là 30 triệu đồng. Trong năm triển
khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng CCN Tịnh Bắc với kinh phí 2.870 triệu đồng;
hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ, triển lãm trong nước với kinh phí 960
triệu đồng.
- Kinh phí khuyến công địa phương được sử dụng để thực hiện việc khảo
sát doanh nghiệp trong tỉnh, với kinh phí 30 triệu đồng.
c) Năm 2018:
- Hoạt động khuyến công quốc gia năm 2018: Kế hoạch giao 3.600 triệu
đồng, kết quả thực hiện 3.288 triệu đồng, đạt 91,3 % kế hoạch năm. Trong đó:
Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng CCN Ba Động với kinh phí giao 3.000 triệu đồng,
thực hiện 2.688 triệu đồng; Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất
4

thùng xốp tại Công ty TNHH SX-TM EPS Miền Trung 400 triệu đồng; hỗ trợ
lập QHCT 1/500 CCN La Hà mở rộng 200 triệu đồng.
- Hoạt động khuyến công địa phương: Kế hoạch giao 300 triệu đồng, thực
hiện 300 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Trong đó: Triển khai thực hiện
03 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiến tiến vào sản xuất, kinh phí 220 triệu
đồng: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong công nghiệp đóng mới
tàu thuyền bằng vật liệu composite thuộc Công ty TNHH MTV Minh Quang
100 triệu đồng; hỗ trợ ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến trong chế biến
mật ong nuôi tại Doanh nghiệp tư nhân Na Ni 50 triệu đồng; hỗ trợ ứng dụng
máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất lúa giống tại Cơ sở sản xuất thuộc
Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp TBT 70 triệu đồng;
- Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho Công ty CP phân hữu cơ
Humic Quảng Ngãi 50 triệu đồng.
- Khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
d) 6 tháng đầu năm 2019:
- Hoạt động khuyến công quốc gia năm 2019: Kế hoạch giao 5.000 triệu
đồng, trong đó hỗ trợ đầu tư CCN Đồng Làng (huyện Đức Phổ) 4.000 triệu
đồng, tuy nhiên kinh phí đang được Bộ Công Thương trình Bộ Tài chính phân
khai vốn giai đoạn 2; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất
kính cường lực 1.000 triệu đồng, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để ký
hợp đồng triển khai (do kinh phí được cấp bổ sung năm 2019 ngày 27/6/2019)
- Kinh phí khuyến công địa phương được giao 700 triệu, chưa triển khai
thực hiện.
* Đánh giá chung:
Thời gian qua, ngành Công Thương đã triển khai lồng ghép kết hợp hỗ trợ
doanh nghiệp từ nguồn kinh phí chương trình khuyến công và Chương trình
xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho một số hoạt động như hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết bị tiên tiến trong công nghiệp đóng mới tàu thuyền bằng vật liệu
composite, ứng dụng tiên tiến trong sản xuất tinh dầu quế, trong sản xuất bao bì
nhựa, gạch không nung,…Trong lĩnh vực thương mại, hỗ trợ từ 50% -80% chi
phí gian hàng cho doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, triển lãm trong và ngoài
tỉnh để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.
2. Đề xuất hoạt động hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành,
chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025
- Tổ chức khảo sát lựa chọn, hướng dẫn DNNVV tham gia cụm liên kết
ngành, chuỗi giá trị.
- Xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá
trị giai đoạn 2021-2025.
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- Dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành,
chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025: 7.000 triệu đồng.
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
III. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021-2025.
- Tổng kinh phí thực hiện: 40.990 triệu đồng.
Trong đó:
+ Năm 2021: 7.200 triệu đồng.
+ Năm 2022: 7.710 triệu đồng.
+ Năm 2023: 7.900 triệu đồng.
+ Năm 2024: 8.580 triệu đồng.
+ Năm 2025: 9.600 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh.
(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và
Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Công Thương,
KH&CN, Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP(TH), KT, CNXD, CBTH;
- Lưu : VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng
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TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ DNNVV
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 158/BC-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung

I
1
2

Hoạt động hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo
Tổ chức khảo sát DNNVV đổi mới sáng tạo
Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới
thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh

2021
5,800
100
2,350

Kinh phí (Năm)
2022
2023
2024
6,310
6,500
7,180
100
100
100
2,560
2,800
3,100

2025
8,200
100
3,500

Tổng
cộng
33,990
500

14,310
3
4

Chương trình khoa học và công nghệ phát triển tài sản
trí tuệ

850

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

1,500

850

300

330

400
2,730

1,600

1,800

2,000

2,200
9,100
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II
1

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo
Hoạt động hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết
ngành, chuỗi giá trị
Tổ chức khảo sát DNNVV tham gia cụm liên kết ngành,
chuỗi giá trị

1,000

1,200

1,500

1,650

2,000
7,350

1,400

1,400

1,400

1,400

1,400

7,000

100

100

100

100

100

500

2

Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản
xuất chuyên biệt (mỗi năm định hướng hỗ trợ cho 10
DN)

3 Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh
3.1 + Hỗ trợ 100% giá trị HĐ tư vấn về thúc đẩy liên doanh
liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
3.2 + Hỗ trợ 100% giá trị HĐ tư vấn về xây dựng các dự án
liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường,
nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa.
2

3

Hỗ trợ tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát
triển thương hiệu chuỗi giá trị và tham gia liên kết
ngành (hỗ trợ 50 DN mỗi năm)
Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc
tiến thương mại trong nước và quốc tế

III Tổng cộng

300
05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

1,500
5,000
25
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

05
Doanh
nghiệp

25
Doanh
nghiệp

1,000
05
Doanh
nghiệp

1,000
05
Doanh
nghiệp

1,000
05
Doanh
nghiệp

1,000
05
Doanh
nghiệp

1,000
05
Doanh
nghiệp

5,000
25
Doanh
nghiệp

7,200

300

7,710

300

300

7,900

8,580

300

9,600

40,990

Tổng Kinh phí hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành,
chuổi giá trị giai đoạn 2021-2025: 40.990 triệu đồng
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