
ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN KIẾN AN 

 

Số:          /UBND-KT 
V/v tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi 

nghiệp hỗ trợ ươm tạo năm 2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến An, ngày      tháng 3 năm 2022 

                              Kính gửi:  

     - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; 

  - UBND các phường.          

            

Ủy ban nhân dân quận nhận được Thông báo số 23/TB - SKHCN ngày 

08/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng về việc tuyển chọn ý 

tưởng/dự án khởi nghiệp hỗ trợ ươm tạo năm 2022. 

UBND quận thông báo cụ thể như sau: 

1. Mục đích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: 

Hỗ trợ các ý tưởng/dự án khởi nghiệp giai đoạn phát triển, thử nghiệm sản 

phẩm/dịch vụ xây dựng được sản phẩm phiên bản đầu tiên đáp ứng nhu cầu 

khách hàng, xác định được mô hình kinh doanh thông qua việc cung cấp các 

hoạt động đào tạo, cố vấn khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ, gọi vốn đầu tư 

giai đoạn hạt giống và có thể thành lập doanh nghiệp. 

2. Đối tượng tuyển chọn 

Cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn quận Kiến An có ý tưởng/dự án khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành doanh nghiệp. 

3. Lĩnh vực tuyển chọn 

 - Chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, bán lẻ, thương mại, nông nghiệp, đô thị 

thông minh, du lịch…. 

- Đưa ra được những giải pháp về công nghệ kỹ thuật số; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển mạng lưới vạn vật kết nối 

Internet; 

- Vận dụng được cơ sở dữ liệu lớn và có thể tự động hóa các quá trình; 

- Ứng dụng những phần mềm dùng cho doanh nghiệp và tối ưu hóa các quy 

trình trong doanh nghiệp; 

- Đưa được những nền tảng dịch vụ vào ứng dụng cho các đô thị, thành phố 

thông minh. 

4. Tiêu chí lựa chọn 

* Về sáng lập viên và đội ngũ: 

- Có tinh thần và thái độ của nhà lãnh đạo tiên phong, nghiêm túc với ý 

tưởng khởi nghiệp đã đề ra; 

- Có ít nhất 01 thành viên làm việc toàn thời gian cho dự án trong suốt quá 

trình ươm tạo. 
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* Về dự án/ý tưởng: 

- Tạo giá trị: Tạo tác động tốt đến xã hội; 

- Đổi mới sáng tạo: Có nền tảng về công nghệ; 

- Lợi thế sản phẩm/dịch vụ: Tính khả thi cao và phù hợp với thị trường; 

- Xây dựng được sản phẩm tối thiểu (MPV) trong vòng 6 tháng đầu của quá 

trình ươm tạo. 

5. Hồ sơ đăng ký 

-  03 Bản mô tả ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022 (theo mẫu); 

- Tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có) 

6. Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ: 

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 20 tháng 3 năm 2022. 

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Kinh tế quận(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ 

đ/c Tạ Thị Liễu - Chuyên viên phòng Kinh tế, SĐT: 037.847.3459).  

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần 

của sở Khoa học và Công nghệ trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố 

Hải Phòng (www.haiphong.gov.vn/sokhoahoccongnghe); Cổng thông tin khoa 

học và công nghệ thành phố Hải Phòng (www.hpstic.vn) và Cổng thông tin hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng Hải Phòng (www.startuphaiphong.com), bao gồm 

Kế hoạch số 281/KH- UBND ngày 10/12/2020 Phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021- 2021 và các biểu 

mẫu, hồ sơ mô tả) 

7. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các phường: 

- Thông báo cho các cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn quận Kiến An có 

ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành doanh nghiệp. 

8. Đề nghị Phòng Kinh tế: Tổng hợp để báo cáo về Sở Khoa học và Công 

nghệ trước 17h ngày 23/3/2021.  

Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng HĐND và UBND quận đề nghị phòng 

Kinh tế và các Doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND quận; 

- Lưu: VT, PKT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết 

 

http://www.haiphong.gov.vn/sokhoahoccongnghe
http://www.hpstic.vn/
http://www.startuphaiphong.com/

		2022-03-14T18:46:34+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Tuyết <nguyentuyet@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-03-15T08:46:45+0700
	Việt Nam
	UBND quận Kiến An <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-03-15T08:46:48+0700
	Việt Nam
	UBND quận Kiến An <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-03-15T08:46:49+0700
	Việt Nam
	UBND quận Kiến An <ubkienan@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




