
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:      /TB-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2023  

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  

để hỗ trợ năm 2023 

 

 Triển khai Kế hoạch số 281/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; 

nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành 

phố, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn dự án/ý tưởng khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN 

1. Đối tượng tuyển chọn  

- Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, hoạt động kinh 

doanh tại Hải Phòng, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản 

trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.  

- Cá nhân, nhóm cá nhân tại Hải Phòng có dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo chưa hình thành doanh nghiệp. 

2. Lĩnh vực tuyển chọn 

Không giới hạn. Ưu tiên các dự án/ý tưởng liên quan tới các lĩnh vực sau: 

- Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong lĩnh vực đô thị và phát triển 

kinh tế số, xã hội số; 

- Công nghệ vật liệu mới; 

- Bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới; 

- Chế biến nông sản phát triển thế mạnh địa phương. 

3. Tiêu chí tuyển chọn 

3.1. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

- Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có sản phẩm được hình thành 

từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ.  

- Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có mô hình kinh doanh mới, 

sử dụng nền tảng công nghệ mới; 

- Doanh nghiệp đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu khả thi; 
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- Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông 

qua việc mua cổ phần, góp vốn đầu tư). 

3.2. Đối với cá nhân/nhóm cá nhân  

* 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. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của đơn vị tuyển chọn trong thời gian  

ươm tạo. 

*  Về ý tưởng:  

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

- Đổi mới sáng tạo: Ý tưởng khởi nghiệp có khả năng tạo thành dự án; có 

khả năng ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản 

lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất 

lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa; 

- Lợi thế sản phẩm/dịch vụ: tính khả thi cao và có tiềm năng về thị trường;  

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

trình ươm tạo. 

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  

1. Nội dung hỗ trợ 

Dự án/ý tưởng được tuyển chọn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau: 

- Hỗ trợ không gian làm việc; trang thiết bị làm việc internet, máy in, máy 

photocopy, fax, scan, phòng họp (dùng chung); 

- Hỗ trợ phòng thí nghiệm, hệ thống nhà xưởng, nhà kho, nhà trưng bày sản 

phẩm; 

- Hỗ trợ chuyên gia tư vấn, đào tạo để hoàn thiện mô hình kinh doanh, hoàn 

thiện công nghệ, sản phẩm; tư vấn các vấn đề pháp lý trong kinh doanh, đăng ký 

quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn, đào tạo phương pháp xây dựng chiến lược phát 

triển doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kế toán tài chính, xây dựng công cụ, 

hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, marketing, xây dựng thương hiệu; giới 

thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm; 

- Hỗ trợ về cơ chế xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN của thành phố nhằm đưa 

các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng được tham gia. 

- Kết nối kinh doanh, tìm kiếm thị trường; 

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước, quỹ phi chính phủ, quỹ đầu tư mạo hiểm, ... 
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- Và các hỗ trợ khác theo quy định.  

2. Hồ sơ đăng ký: 01 bộ hồ sơ gồm: 

- 01 Bản mô tả dự án/ý tưởng (Theo mẫu số 01, 02 gửi kèm thông báo. 

Trong đó: Mẫu số 01 dành cho Doanh nghiệp, Mẫu số 02 dành cho Cá 

nhân/nhóm cá nhân). 

- Các tài liệu chứng minh (photo công chứng): Giấy phép Đăng ký kinh 

doanh (nếu có), chứng minh nhân dân chủ dự án và các giấy tờ khác do các cơ 

quan nhà nước cấp (như Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ, 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, Bằng độc quyền sáng 

chế…).  

III. THỜI HẠN VÀ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 11 tháng 4 năm 2023 

(tính theo dấu Bưu chính). 

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (số 

01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).  

3. Địa chỉ nhận thông tin chi tiết: 

- Ông Hoàng Việt Anh, Chuyên viên Phòng Phát triển công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ (Điện thoại: 0943.275.609). 

- Bà Đỗ Thị Nhung, Cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp - Trung tâm Phát triển 

KHCN và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ (Điện thoại: 

0904.163.863). 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải 

Phòng (Địa chỉ: sokhcn.haiphong.gov.vn). 

- Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng (Địa chỉ: hpstic.vn). 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                                       
- Các Sở, ngành, UBND các quận/huyện; 

- MTTQVN TP, Thành Đoàn, Hội Nông dân TP, 

Hội CCB TP, Hội Phụ nữ TP;  

- Các Hiệp hội, Hội trên địa bàn thành phố; 

- Các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố; 

- Đài Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; 

Cổng thông tin điện tử TP;  

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- TT TT,TK KH&CN (đăng 02 Cổng TT); 

- Trung tâm PTKHCN&ĐMST (đăng trên cổng 

thông tin khởi nghiệp);    

- Lưu: VT, PTCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn   



 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO 

 

I. CÁC SỞ: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

2. Sở Tài chính; 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

4. Sở Thông tin và Truyền thông; 

5. Sở Công thương; 

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

II. CÁC NGÀNH: 

7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng;  

8. Thành Đoàn Hải Phòng;  

9. Hội Nông dân TP;  

10. Hội Cựu chiến binh TP;  

11. Liên minh HTX và DN TP;  

12. Báo Hải Phòng; 

13. Báo An ninh Hải Phòng; 

14. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

15. Cổng thông tin điện tử thành phố;  

III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN 

16. UBND Quận Ngô Quyền; 

17. UBND Quận Lê Chân; 

18. UBND Quận Hồng Bàng; 

19. UBND Quận Hải An; 

20. UBND Quận Kiên An; 

21. UBND Quận Đồ Sơn; 

22. UBND Quận Dương Kinh; 

23. UBND Huyện An Dương; 

24. UBND Huyện An Lão; 

25. UBND Huyện Kiến Thụy; 

26. UBND Huyện Vĩnh Bảo; 

27. UBND Huyện Tiên Lãng; 
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28. UBND Huyện Cát Hải; 

29. UBND Huyện Thủy Nguyên; 

30. UBND Huyện Bạch Long Vỹ; 

IV. CÁC HỘI; HIỆP HỘI; TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG: 

31. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng; 

32. Chi nhánh VCCI Hải Phòng;   

33. Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hải Phòng; 

34. Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng; 

35. Trường Đại học Hàng Hải;  

36. Trường Đại học Hải Phòng; 

37. Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng; 

38. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;  

39. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng; 

40. Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng;  

41. Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng; 

42. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics; 

43. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản.  

V. CÁC DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG:   

44. Công ty cổ phần công nghệ VNNET  

45. Công ty cổ phần Sacha Inchi Trường An  

46. Công ty cổ phần phát triển và ứng dụng phần mềm Bách Khoa  

47. Công ty cổ phần công nghệ Ouransoft  

48. Công ty Cổ phần sản xuất PBAT An Phát  

49. Công ty TNHH Công nghệ thông tin Thái Hà  

50. Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Thành Khang  

51. Công ty TNHH liên doanh Việt Long  

52. Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo  

53. Công ty cổ phần công nghệ môi trường Green Việt Nam  

54. Công ty TNHH LEE ZAR Việt Nam  

55. Công ty cổ phần khoa học và công nghệ HTCHEM 
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