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Đồng Nai, ngày 29 tháng 9 năm 2021 

 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Về việc tổ chức Hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
 ở Đồng Nai giai đoạn 2021-2025” 

 

 
Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg; 
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các 
chủ trương, chính sách, kế hoạch triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 
07/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2018 – 2023”; Nghị 
quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai ban 
hành quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 02/7/2021về phê duyệt Kế hoạch “Hoạt 
động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
năm 2021”…. 

Sau 03 năm triển khai Quyết định số 1523/QĐ-UBND, Đồng Nai đã hình 
thành được hệ thống văn bản pháp lý riêng cho tỉnh, đã tổ chức hỗ trợ thông tin 
cho hơn 250 lượt tổ chức, cá nhân tìm hiểu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đã 
tổ chức 03 cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, đã tổ chức các chương 
trình hội thảo, tọa đàm, chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…. 

Với đặc điểm là tỉnh công nghiệp năng động, Đồng Nai hiện đang có đủ 
điều kiện để phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là sự 
chung sức của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nguồn quỹ, nhà đầu tư, 
trường đại học, … 

Để Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành và phát triển 
vững chắc, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Sở Khoa học và Công nghệ 
tổ chức Hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai, 
giai đoạn 2021-2025” bằng hình thức trực tuyến.  

1. Mục tiêu của Hội nghị 
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- Tạo điều kiện để nhà khoa học, nhà quản lý, tổ chức, cá nhân và cộng 
đồng khởi nghiệp trao đổi quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn nhằm phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Giới thiệu một số mô hình trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. 
- Tạo cơ hội chia sẻ, hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà trường, doanh 

nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp. 
-  Đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy việc hình thành và phát triển hệ 

sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai trong giai đoạn 2021-2025. 
2. Nội dung Hội nghị 
Hội nghị sẽ nghe các diễn giả, nhà khoa học, nhà quản lý trình bày các nội 

dung sau: 
- Cách thức phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vai trò và 

trách nhiệm của các chủ thể trong hệ sinh thái; 
- Mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 
- Hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học; 
- Hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 
- Hoạt động ươm tạo khởi nghiệp các dự án công nghệ cao, chuyển đổi số, 

đô thị thông minh; 
- Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Đồng Nai: thực trạng, vấn đề 

đặt ra, định hướng và giải pháp; 
- Trao đổi thảo luận. 
3. Thành phần tham dự, thời gian, địa điểm 
- Chủ trì hội nghị: Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì 
- Thành phần khách mời:  
+ Đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, Các Cục, Vụ thuộc Bộ KH&CN, các 

chuyên gia uy tín trong hoạt động Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo; 
+ Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
+ Đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Long 

Khánh và thành phố Biên Hòa; 
+ Đại diện các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp và một 

số doanh nghiệp trong lãnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp; 
+ Đại diện lãnh đạo các Trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong 

tỉnh; 
+ Đại diện các ý tưởng/dự án khởi nghiệp đạt giải trên địa bàn tỉnh;  
+ Sinh viên và các đối tượng của Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo. 
- Thời gian: Từ 8h00, ngày 05/10/2021. 



- Địa điểm:  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. 
- Hình thức: Thảo luận trực tuyến thông qua hệ thống TKC Meet và được 

phát trực tiếp trên Youtube và Fanpage Sở Khoa học và Công nghệ. 
https://www.youtube.com/watch?v=VUSeGIYL0E8 
https://www.facebook.com/SoKHCNDN 
Thông tin chi tiết về Hội nghị vui lòng xem trên các Cổng thông tin 

điện tử và Fanpage sau: 
http://startupdongnai.gov.vn 
http://dost-dongnai.gov.vn/ 
https://www.facebook.com/SoKHCNDN 
https://www.facebook.com/tkcdongnaimedia20 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 
Hotline: 09138309030 (Ông. Đoàn Hùng Minh); 0903088202 (Ông. Đặng 

Bá Mạnh); 0904141205 (Bà. Trần Thị Dung). 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 
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