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Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TechFest Việt Nam 2018,
ngày 26/11/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội
thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp địa phương".
Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Văn Tân cùng đại diện các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định khởi nghiệp, đổi mới
sáng tạo là một trong những thước đo thành công của kinh tế năng động và tạo nền tảng phát
triển bền vững, bằng những cách riêng của mình các địa phương đang hướng tới xây dựng hệ
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với đặc trưng và thế mạnh của địa phương mình. Khởi
nghiệp sáng tạo gắn liền với những ý tưởng kinh doanh mới, dựa trên nền tảng trí tuệ, công
nghệ với mục tiêu tạo giá trị kinh tế lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, mạo hiểm. Thông qua
hội thảo, tỉnh Quảng Nam mong muốn tiếp nhận được nhiều ý kiến thiết thực của các chuyên
gia, các Bộ ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, rào cản pháp lý, để hỗ trợ khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo đi vào cuộc sống.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung về chính sách hỗ trợ phát
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triển hệ sinh thái khởi nghiệp, môi trường đầu tư, nhân lực...các tham luận đã phân tích những
thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp được hiệu
quả. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng mong rằng
tinh thần khởi nghiệp không sợ thất bại sẽ được lan tỏa đến các bạn trẻ trong cả nước, Bộ
KH&CN luôn đồng hành cùng các địa phương để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp rộng rãi hơn
nữa.
Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt
Nam (Startup Vietnam Foundation - SVF) đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ trong
khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
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