
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA! LOC 

S&QD-UBND 

QUYET B!NH 
Ban hành Quy d!nh  dánh giá, cong nhn và khuyn khIch ttr&ng, diii' an 

khô'i nghip sang to trên dja bàn huyn Bi Lic 

UY BAN NIIAN DAN HUYN D! LQC 

Can thLut To chi'c chInh quyên djaphzto'ng ngày i9/6/2015,Lut sz'ra di, 
hO sung m5t sO diêu cia Lu2t TO chz'c ChInh phi và Luçt chInh quyên d/a phu'o'ng 
ngày 22/11/2019; 

Can th Quyê't djn/i sO' 844/QD-TTg, ngày 15/8/2016 cz'ia Thi twó'ng ChIn/i 
phi ye vic phê duyçt dé On "HO trçl h sinh thai khO'i nghip dOi mO'i sang tao 
quóc gia den nàm 2025" và Quyet djnh so 188/QD-TTg, ngày 09/02/202 1 ye si'ca 
dO! m5t sO diêu cüaQuyêt djnh sO 844/QD-TT, 

Can cit Quyêt dinh sO 4396/QD-UBND ngay 18/12/2017 cua UBND tznh 
phê duyêt kê hoach "He sinh thai kho'i nghiép dOi mcii sang tao trên dia ban tinh4  
giatdogn 2018-2025", ..' 

Can cit Quyet dinh sO 1625/QD-UBND ngay 15/6/2020 cua UBIVD tin/i pi\ 
duyêt Kê hoach nhiêm vu trong tam thu'c hiên "He sinh thai kho'i nghiép dói ni' 
sOng tgo trên dja bàn tinh, giai dogn 2020 — 2025 ", 

Can ct Quyê't djnh sO' 454/QD-UBND ngày 8/02/2021 cia UBND tinh v 
viçc trién khai thitc hiçn Nghj quyêt sO 09/2020/NQ-HDND ngày 02//i 1/2020 ct'a 
HDND tinh quy djnh ni dung và mi'c chi ho trçl xây c4rng  h sinh thai khài nghip 
dOi mO'i sOng tgo trên dja bàn tinh QuOng Nam, giai doan 2021 — 2025, 

Gán cii' Quyê't djnh sO' 1735/QD-UBND ngày 25/6/2021 cia UBND tinh v 
Ban hành Quy djnh dánh giO, cOng nhn và khuyên kIch j tithng, dii' On khOi 
nghip sOng tgo trên dja bàn tinh QuOng Nam, 

Can ci Kê hogch sO' 60/KH-UBND ngày 12/5/2021 cia UBND hin v xOy 
dyng H sinh thai Kh&i nghip sOng tgo trên dfa bàn huyn Dgi Lç3c na/n 2022, 

Theo d nghj cüa TO' COng tác Ho try' kh&i nghip sOng tçio huyn tqi Ta trinh sO 
01/17 -KNST ngày 26/7/2022. 

QUYET IMNH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh dánh giá, cong nhn 
và khuyên khIch tithng, dir an khi nghip sang tto trên da bàn huyn Di Lc. 

Dc 1p  — Tur do — Hanh phüc 

DQi L5c, ngày4thangrnain 2022 



TM. U BAN NHAN DAN 
HU T!CH 

IUTICH 

Biu 2. T Cong tác H trq Khâi nghip sang tao  huyn chju trách nhirn 
theo döi, hithng dan và phôi hçip vói các cci quan, dan vj có lien quan trong vic 
triên khai thirc hin Quy djnh kern theo Quyêt djnh nay. 

.A Dieu 3. Chanh Van phong HDND&UBND huyçn, To trixang To Cong tac 
H trg khâi nghip sang tao  huyn; Thu tru&ng các Co quan, don vj lien quan và 
ChU tjch UBND các xà, thj trân chju trách nhim thi hânh quyêt dnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. 

No'i nhân:.j.J 
-NhuDiéu3; 
- Ban Diêu hành ho trn KNST tinh; 
- Thành viên TCT ho trci KNST huyén; 
- Co quan, ban, ngành, hi doàn the huyn; 
- UBND các xà, thj trân; 
- Lixu: VT, KTHT (Phiscing). 



CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VI NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hnh phtIc 

QUYD!NH 
Dánh gi., i ng nhn và khuyên khIch tir&ng, diy an kh&i nghip sang tio 

trên aia bàn huyên Dai L"c 
(Kern theo Quylt djnh s 3Y'/QDUBNDngày2 /2O22 cia UBND huyn) 

Chuo'ngI 
NHNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

1. Tiêu chI tuing/dçr an khi nghip di mi sang tto (g9i là Dir an khoi 
nghip sang tao). 

2. TrInh tir, thu tiic däng k, tip nhn, dánh giá, cong nhn, cong b, trao 
thithng và ho trcY, khuyên khIch các Dr an khâi nghip sang tao. 

3. Nhim v11 cüa các co quail, don vj lien quan trong cong tác tip nhn, 
dánh giá, xét ch9n, Cong bô, trao thithng và ho trq, khuyên khIch các Dir an khO'i 
nghip sang tao. 

Diêu 2. D6i ttrçrng áp diing 

1. Ca nhân, nhóm cá nhân, to chirc trong và ngoài nuc thirc hin Dir an 
khi nghip sang tao  phiic vi phát triên huyn Dai  Lc thuc các linh virc u'u tiên 
sau: 

• a) Du ljch (cong  dng, sinh thai...) và van hóa, thuong dich vii1; 

b) Nông lam ngu nghip (trng trot, chàn nuOi, thüy san, dugc 1iu); 

c) Cong ngh thông tin - truyn thông; 

d) Cong nghip phii trq - co khi và tçr dng hóa; 

d) Cong nghip nông thôn; 

e) Các ngành ngh& linh virc khác co üng dçrng tin b khoa h9c k thut, 
khoa h9c cong ngh. 

Chirongl! 
TIEU CHI, QUY TRINH DANH GIA, XET CHON 
Y TIJNG, DIX AN KilO'! NGHIP SANG TJO 

Diêu 3. Tiêu chI Dir an khô'i nghip sang tio 

1. TInh sang tao  so vâi các tu&ng, dir an dã Co tai huyn  Dai  Lc: Dir an 
khâi nghip sang tao  hoàn toàn mdi, lan dâu thirc hin trên da bàn huyn hoc có 
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b sung tInh mdi, tao  giá trj mOi cüa san phm so vOi các tuâng, giái pháp kinh 
doanh dâ có trén dja bàn huyn. 

2. Tim näng áp dicing: Dr an khi nghip sang tao  có kha näng áp dyng, 
phü hçip vi diêu kin th'çrc té và các lTnh vçrc ru tiên phát triên tai Dai Lc trên co 
s mô hInh kinh doanh, tang trithng và chiên 1uc phát triên thj trung. 

3. Hiu qua kinh t - xã hi: Dir an khâi nghip sang tao  dir kin mang 1i 1p 
Ich kinh tê - xâ hi, tao  cong an vic lam cho ngithi lao dng, hInh thành nén san 
phâm mói, không ành huâng den thuân phong m' tiic dan tc, không gay phuo'ng 
hai den an ninh chInh trj, không gay ânh hrâng xâu den môi truô'ng và gop phân 
phát triên ben vüng tai  dja phuo'ng. 

4. Cong ngh: Dir an khi nghip sang tao  dirgc xay dirng dixa trén vic iirng 
ding, dôi mâi cong ngh trong san xuât - kinh doanh, mô hInh quãn 12 rno'i. 

5. Không vi phm quyn tác giâ theo lut djnh: Các cá nhân, t chirc chñ so 
httu Di,r an khâi nghip sang t?o  tir chju trách nhim ye quyên sO' hü'u; không vi 
phm các quy djnh ye quyên tác giá, quyên s hcru tác phâm theo quy djnh cüa 
pháp lut hin hành. 

Diêu 4. Dnh k5 to chile dánh giá Dir an kh&i nghip sang to. 

1. Hang näm, T Cong tác h trçl Khii nghip sang tao  huyn (T COng tác) 
triên khai hung dn chung ye vic dàng k thi và dánh giá, cong nhn Dir an khO'i 
nghip sang tao  trên dja bàn huyn. 

2. Trén co s hung dn cüa To Cong tác: Huyn doàn, Hi Lien hip Phii 
nü huyn, Hi Nông dan huyn, PhOng Kinh tê và Ha tang, Phông Nông nghip vã 
Phát triên nông thôn, Phèng Van boa - Thông tin, Phông Tài nguyen - Môi truOng, 
PhOng Lao dng, Thixng binh và Xä hi, Trung tam Van hóa - Thông tin và 
Truyen thanh - Truyen hInh; Hi Khi nghip dOi rnd sang tao  huyn; UBND các 
xã, thj trân to chirc tuyên truyên, v.n dng các tO chirc, cá nhân, nhóm Ca nhân 
dang k tham gia cuc thi. 

3. Thai gian t chüc: Tháng 6 hang näm. 

Diu 5. Tiêp nhn Ho so' tham gia và thu tic H1 so' 

Tác giã1dng tác giâ Dir an khi nghip sang tao  np Ho so' däng k cho Ban 
To chirc, ciii the nhu sau: 

a) Các tác giãJdng tác giâ là hi viên ph ni dAng k và np qua Hi Lien 
hip Phi,i nt huyn. 

b) Các tác giâ/dng tác già là doàn viên, hi viên thanh niên, h9c sinh, sinh 
viên dàng k và np qua Huyn doàn. 

c) Các tác già/dng tác già là hi viên nông dan dang k và n5p qua Hi 
Nông dan huyn. 

d) Tác giãJdng tác già l hOi  vien Hi khi nghip di mi sang tao  huyn 
dang k và np qua Hi Kh&i nghip dOi mâi sang tao  huyn. 
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d) Các tru1ng hgp con lal  thI dàng k và np h so tti UBND các x, thi 
trân. 

2. H so däng k thi Dir an khâi nghip sang tto: 

a) Bàn däng k (Phit 1iic 1). 

b) Bàn thuy& minh (Ph 1iic 2). 

3. Tác giãJdng tác giã chi np h so tai  mt trong các noi quy djnh tti 
Khoân 1 cüa Diêu nay. 

4. Hi Lien hip Phii nt huyn, Huyn doàn, Hi Nông dan huyn, Hi 
Khii nghip dôi mâi sang tao,  UBND các xà, thj trân to chüc tiêp nhn, kiêm tra, 
huóng dan, 1p ho so Dr an khii nghip sang tto theo Khoãn 2 cfia Diêu nay và 
tong hçip ho so, g11i ye Ban To chüc cuc thi thông qua Phông Kinh tê và Ha tang. 

5. H so gui v Ban T chirc cuc thi, gôm: 

- Cong van d nghj dánh giá, cong nhn Dci an khô'i nghip sang tao ciia Hôi 
Lien hip Ph nit huyn, Huyn doàn, Hi Nông dan huyn, Hi Khô'i nghip dOi 
mth sang tao,  UBND các xA, thj trân. 

- Các h so Dr an khyi nghip sang tao  kern theo. 

Diu 6. Hi dông chung kt dánh giá, cong nhn Dr an kh&i nghip 
sang tio cap huyn 

1. To Cong tác tham muu UBND huyn thành 1p Hi dng chung kt dánh 
giá, cong nh.n dir an khâi nghip sang tao  cap huyn tir 5 - 7 nguô'i, trong do: Chü 
tjch Hi dông là To tnthng To Cong tác, các ü' viên phán biên, üy vien là thành 
viên To Cong tác hoc lãnh dao  các ngành hoc chuyên gia kh&i nghip sang tao. 
Hi dông bô tn It nhât 01 üy viên phân bin và 01 üy viên kiêm Thu k Hi dOng. 

2. H so Dir an khâi nghip sang tao  dugc gi:ri cho các thành viên H dng 
chung ket truOc thñ diem tO chi.c h9p dánh giá, xét ch9n 05 ngày lam vic. 

3. Thành viên Hi dng lam vic theo nguyen tc dc 1p và chârn diem các 
Dir an khi.nghip sang tao  theo Phi hc 3. 

4. Quy trInh dánh giá, xét ch9n ' tilâng, d? an khi nghip sang tao  cüa Hi 
dOng chung kêt, gôm cac buOc: 

a) Don vj nhn h so t chüc so tuyn Dir an khi nghip sang tao,  hra ch9n 
cac Dir an kh&i nghip sang tao  có tInh sang tao,  cokhâ näng áp diing và khá nang 
mang lai  hiu qua kinh tê - xà hi dê dê xuât Ban To chüc dánh giá, cong nhn Dir 
an kh&i nghip sang tao  cap huyn (Vông 1). 

b) T chüc dánh giá, cOng nhn Dr an khOi nghip sang tao  (Vông 2), gm 
các buâc sau: 

Buàc 1. Tãc già hoc dai  din nhórn tác giã Dir an khö'i nghip sang to 
thuyet trInh không qua 05 phiit. 
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Bi.thc 2. Các thành viên phàn bin Va thành viên Hi dèng trInh bay kiên 
phãn bin, chat van Di,r an khii nghip sang tao. 

Buâc 3. Tác già hotc dai  din nhórn tác già giái trInh kin phán bin và 
các kiên khác không qua 10 phüt. 

Buóc 4. Các thành viên Hi dng chm dim Dir an khi nghip sang tao 
theo Thang diem dánh giá, châm ch9n Dr an khô'i nghip sang tao  (Phy 1ic 3). 

Bithc 5. Thur k thng hcp dim và thông qua Hi dng. 

5. Kinh phi chi cho Hi dng dánh giá, cong nhtn Dr an khcii nghip sang 
t?o cap huyn, cii the: 

Kinh phi chi cho Hi dng dánh giá, cong nhn Dr an khâi nghip sang tao 
cap huyn tôi da bang 80% djnh müc chi dôi vôi kinh phi chi cho Hi dông chung 
kêt cap tinh dugc áp diing theo quy djnh tai  Quyêt djnh so 1735/QD-UBND ngày 
25/6/2021 cüa UBND tinh ye Ban hành Quy djnh dánh giá, cong nhn và khuyên 
khich tu&ng, dir an khài nghip sang tao  trên da bàn tinh Quáng Narn. 

6. Kinh phi phiic vi lam vic cüa Hi dng dánh giá, cong nhn Dir an khO'i 
nghip sang tao  cap huyn tir nguôn ngân sách nhà nithc theo quy djnh hin hành. 

Diu 7. Giãi thtr&ng Dir an khô'i nghip sang to cp huyn 

1. Ca cu iài thu&n Du an khôi n2hiêp sang tao cp huyên 

cAp DQ GIA! sO LUNG SO DIEM 

Giâinhât 1 95-100 

GiàinhI 2 90-95 

Giãiba 2 80-90 

Giãi khuyên khich 6 70 - 80 

2. Giâi thuàng Dr an khyi nghip sang tao  cp huyn 

- Giãi nht: Nàm triu dng 

- Giài nhI: Bn triu dng 

- Giài ba: Ba triu dng 

- Giâi khuyn khIch: Mt triu dng 

3. Nguôn kinh phi giâi thuâng: Ngân sách nhà nuó'c 

4. Các Dir an khâi nghip sang tao  cp huyn trin khai thirc hin du'gc uu 
tiên xem xét ho trçi theo tirng ni dung cii the tü nguôn von khác nhu OCOP, 
Khuyên cOng... 

Diêu 7. Cong b Dir an kh&i nghip sang tto cp huyn. 

1. To Cong tác tham muu UBND huyn ti chrc cong b trang trpng, không 
phô truang, hInh thicc dê khuyên khIch và lan tOa tinh than khii nghip. Thè'i gian 
to chüc cOng bô duqc lông ghép các sir kin, diên dan cüa huyn nhäm gop phân 

4 



lan tóa math me tinh th.n và giá trj các tthng, dir an khi nghip sang tao  trên 
dja bàn huyn. 

3. Kinh phi phic vi t chirc cong b duçc dtp cho T Cong tác và thirc hin 
theo quy djnh hin hành. 

CHffi1NG III 
TO CHC THTXC HI1N 

A A A r A . A P A P P A Then 9. To Cong tac doug thot la Ban To chu'c cu9c thi danh gla, cong 
nhn và khuyn khIch Dir an kh&i nghip sang t,o cap huyn có trách nhim: 

1. Djnh ks', tháng 01 h&ng näm, có van bàn hung dn vic trin khai xét 
ch9n Di,r an kh&i nghip sang tao  gi:ri cho các Co quan, don vj, dja phuong lien 
quan. 

2. Trin khai các cuc thi khi nghip sang tao  cap huyn trên dja bàn huyn 
Dai Lôc. 

3. Thirc hin các hoat dng h trçY Dir an kh&i nghip sang tao  cp huyii 
theo chirc näng, nhim vii. 

4. Lp dir toán kinh phi hng nàm v vic t chüc Cuc thi dánh giá, cOng 
nhn, khuyên khIch D? an kh&i nghip sang tao  cap huyn; Hi dông dánh giá 
cong nhn Di..r an khi nghip sang tao  cap huyn và cong bô, trao thung tuOng, 
dir an khOri nghip sang tao  cap huyn. 

Diu 10. Trách nhim cüa Hi Lien hip Phii nfr huyn, Huyn doàn, 
Hi Nông dan huyn, UBND các xà, thj trân, Hii Khöi nghip dôi mói sang 
tio huyn, thành viên To cong tác: 

- T chirc tuyên truyn, vn dng t chirc, cá nhân, nhórn cá nhân dàng k 
tham gia Cuc thi dánh giá, cOng nhn Dir an khi nghip sang tao cap huyn hang 
näm. 

- To chirc tip nhn, kim tra, huóng dn h so cho các tO chüc, Ca nhãn, 
nhóm Ca nhân dang k tham gia Cuc thi dánh giá, cong nhn Dir an khO'i nghip 
sang tao  cap huyn. 

- Tong hp h so Dix an khài nghip sang tao  gi ye Hi dông dánh giá, 
cong nhn D%r an kh&i nghip sang tao  cap huyn thông qua PhOng Kinh tê và Ha 
tang. 

Diêu 11. Trách nhim cüa Phông Tài chInh - K hoch: 
Huâng dn PhOng Kinh t và Ha thng 1p dir toán kinh phi hang närn, thrn 

dnh và trInh UBND huyn xem xét, quyêt djnh. 

Diu 12. Diu khoãn thi hành 
1. Ban T chirc, các co quan, don vj lien quan, Üy ban nhân dan các xä, thi 

trân; Hi Kh&i nghip dOi mi sang tao  huyn; cá nhân, to chc là tác giá, dông tác 
giã Dir an khi nghip sang tao  có trách nhirn thrc hin các nghia vy Va quyên lçi 
lien quan den qua trinh xem xét, cOng nhn và khuyên khIch Dir an ldiâi nghip 
sang tao  theo quy djnh nay. 
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2. Trong qua trInh thrc hin, nêu có vuóng mac phát sinh, To Cong tác chu 
trách nhim tong hçip, báo cáo, tham muu UBND huyn xem xét süa dôi, bO sung 
cho phü hçip./. 
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Phu luc 1 
MAU BANG K DU AN KHOL NGHIP SANG TAO 

(Kern theo Quyé't djnh so /QD- UBND ngày / /2022 cia UBND huyn,) 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bôc lap - Tu' do - Hanh phüc  

BAN BANG KY 
DV' AN KHI NGHIP SANG T30 CAP HUYN 

1. Têntix&ng: 

2. Thuôc linh vuc: 

- Du ljch (cong dng, sinh thai...) và van hóa, thuang mai, dch v1i 

- Nông lam ngu nghip (trng trçt, chàn nuôi, thüy san, duçc lieu) Li 
- Cong ngh thông tin - truyn thông Li 
- Cong nghip ph trcl - cci khI và t1r dng hóa L 
- Các ngành ngh& lTnh vrc khác có üng diing tin b khoa hpc k9 thut, khoa hoc 
cong ngh (ghi rö lTnh virc)  

3. Ni dung chInh và k& qua dir kin: 

a) Ni dung chInh: 

b) Kt qua dir kin (doanh nghip hay san phtm): 

4. Khá nàng và dja chi áp diing: 

5. Khâ näng huy dng vn, tài chInh: 

6. Khà näng huy ctng nhân sir, ngun vn ngoài ngân sách nba nuóc (sir tham gia 
cüa doanh nghip, cci s& san xuât...): 

ngày ... tháng... nà,n 20... 

TO CH1C, CA NHAN BANG K 
(HO, ten và chü kj - dóng ciu cl'ó'i vói i chic) 

Ghi chi: Ban dáng du'c'c trinh bay khóng quO 2 trang giO'y kho A4 (phóng Times 
New Roman, c& chü' 14). 
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Phu1uc2 
THUYET MINH Dli AN KHO1 NGHLP SANG TAO 

(Kern theo Quye't djnh so' /QD-UBND ngày / /2022 cia UBND huvn) 

cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe lap - Tu' do - Hanh phñc  

THUYET MINH 
DI AN KHO'I NGHIP SANG TAO  cA HUYN 

I. GIOI THIEU CHUNG: 
1.Têndirán: 
2. Tác giã, dng tác giã: 
Hovàtêw  
Näm. sinh:  Nam/Nü:  
Din thoai: Nba riêng:  
Mobile: Fax:  
E-mail:  
Dja chi ni cong tác hoc sinh song:  

3. Ten và dja chi lien h khi cn thit: 
Hovàtên  
Dja ch1  
Mobile: Fax:  
E-mail:  
II. NQI DUNG Dli AN (GQI C(I BAN) 

PHAN 1 
PHAN MO DAU 

Khái quát 19 do hInh thành 9 tisOng, di.r an, cung cp mt s thông tin co bàn 
ye dir an, dung luqng trInh bay không qua 1 trang giây khô A4. 

PHAN 2 
NQI DUNG Dli AN 

1. Mo hInh cüa 9 tuOng, dr an (mô hInh doanh nghip, mô hInh hoat dng). 
2. San phm và djch vi cüa 9 tu&ng, dir an (kern theo san ph.rn rnâu nêu co). 

3. So sánh vâi các mô hInh tuong t1r dang có (tInh sang tao,  sir vuVt tri ye 
mô hInh quân 19) 

4. Su khác biêt/ tInh mdi. 
5. TInh khã thi cUa 9 tuO'ng, dir an. 
6. Dánh giá và dr doán rüi ro. 
7. Xây dirng thucmg hiu, thj tru&ng. 
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8. Dôi thu cinh tranh. 

9. H thng quân 1 và nhân sir. 

10. Nhà du tu, ci dông, h thng dôi tác. 

11. Dir kin hiu qua mang lai• 
a) ' nghia v mt kinh t. 

b) ' nghia v m.t xã hi. 

c) ' nghia v m.t môi tmng. 
d) ' nghia v mt khoa h9c và cong ngh. 

d) Các nghia khác. 

PHAN 3 

TO CHC THTIC HIJN 
1. Chin 1uçc chung. 
2. Lô trInh thuc hiên. 

3. Dir toán chi phi. 

4. Doanh thu, 1i nhun dr kin. 

5. Phu luc (nu co). 

PHAN 4 

KET LUJN VA BE XUAT HO TR( 
1. Nêü khái quát d kh.ng djnh 1aj  vic d xutt tung khi nghip sang tao, 

nêu bt tInh mâi và khã thi, tao  ra san phâm mi (doanh nghip, san phâm mo'i, mô 
hInh quân 1 mâi...) và các hiu qua khi áp diing. 

2. D Xutt h trçY (vn, mirc h trçY, nguôn hcp pháp khác...). 

(Phdn Kit luan  và d xuá't h trcr khóng qua 1 trang A4) 

Ghi chá:  Ban Thuyé't minh du'cic trInh bay khóng qua 10 trang gicly khó A4, 
ki cá hlnh ánh minh hQa (phóng Times New Roman, cô' chil' 14). 

9 



Phi luc 3 
THANG DIM DANH GIA, CHAM CHQN 

D1E' AN KHOI NGI1IP SANG TO CAP HUYN 
(Kern theo Quyet djnh so /QD- UBND ngày / /2 022 cza UBND huvn) 

1. Ten dir an khi nghip sang to:  

2. Thoi gian h9p:  

3. H và ten ngirô'i dánh giá:  

Chrc vij, Don vi cong tác  

S din thoti ea quanldi dng:  

4. Chiuc trách trong Hi dông  

TT Tiêu chI/Ni dung cu thành Dim tôi 
da 

Dini thnh 
giã cüa 

Thành viên 
Hi dng 

Tinh sang tio so vth các tu*ng, dr an dã có ti 
huyn Diii Lc (chi chQn mf7t trong ba ni51 dung dtthi 
day và cho diem trong khung diem quy d.inh,). 

25 

- Là ttr&ng, mô hInh kinh doanh hoàn toàn mâi 
(chua tt'rng duqc cong bô hotc dã ap diing trên thirc 
tê). 

25 

- Ltn du tiên duçxc áp diing trên dja bàn huyn Dti 
Lc (dirc chuyên giao, áp d%ing t1r nGi khac). 

20 

A 

- Dir an có b sung them tInh rni Va to giá trj rnOi 
(trên co s phát triên them tInh ini so vi các 
tuâng, mô hinh dä cO trên da bàn huyn). 

15 

2 Mo hInh quãn 1, cht hrçrng di ngü nhân sr tham 
gia phát triên và diêu hành ' tu'&ng, dir an kh&i 
nghip sang tio (chi chQn m5t trong hal ni dung 
dzcái và cho diem trong khung diem quy djnh,). 

10 

- Xay dirng mô hInh quãn 1, phát trin d? an vã 
nguOn nhân 51r có trmnh d dào tao  dáp ñ'ng vi lTnh 
virc và miic tiêu thirc hin cüa d an và tharn giatrong 
cong dong khâi nghip quOc gia, quôc tê; kêt nOi 
mang Krâi nhà dâu tix. 

10 
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- Co xay drng mô hinh quãn 1 va có ngun nhan si,r 
diêu hành nhung chiia dap iirng day dü yêu câu cüa 
linh virc và mi1c tiêu cüa dr an và tharn gia trong cong 
dong khii nghip 

5 

- Chua xay dirng rnô hInh quãn 1, ngun 1?c  nhân sir 
không phU hçip. 

0 

3 Tim näng áp dung tir&ng, dir an khö'i nghip 
sang to (chi chQn m7t trong ba ni dung dc&i và cho 
diem trong khung diem quy djnh) 

15 

- Co khã näng áp diing, phü hçip viii diu kin thirc tê 
và các linh virc u'u tiên phát triên tii Dai  Lc; có khã 
näng phát triên và ma rng quy mô hoat dng. 

15 

- Phü hçp vâi diu kin Dai  Lc, song It khã näng ma 
rng và phát triên; có san phâm mâi. 

10 

- Phü hçip vâi diu kin Dai  Lc, khó có khã näng ma 
rng và phát triên. 

4 Y nghia v hiu qua kinh t - xä hi cüa 5 tirông, 
dir an khOi nghip sang tto dr kiên mang 1ti (chi 
chQn m(t trong ba nt51 dung dicái và cho diem trong 
khung diem quy djnli,). 

25 

- Tao ra san phm mâi, mô hInh kinh doanh rnâi gOp 
phân vào phát triên các linh vrc ru tiên, tham gia phat 
triên và sir diing nguôn nhân 1irc tai  dja phu'ong. 

25 

- Tao ra san phAm mai thuc cac linh vi.rc uu tiên gop 
phân phát triên kinh tê - xà hi trên dja bàn Dai  Lc. 

20 

- Tao ra san phm cüa nganh hoc da phuGng thuc 
tinh Dai  Lc. 

15 

5 Yu to cong ngh và môi trirông (clii chQn mQt trong 
hal ni dung dithi và cho diem trong khung diem quy 
dinh,). 

15 

- Các san phm mâi d?a  trên các yêu to tài san tn tu 
và irng diing cong ngh mâi, không ãnh hthng den 
môi truang; chién luçic xay dixng thuo'ng hiu. 

15 

- Các san phm m6i trên các yu th tài san trI tu Va có 
câi tiên k5 thutt. 

10 

- Khong th hin yu th phtt trin cong ngh, cãi tin 
k5 thut trên san phàm. 

0 

6 HInh thtrc trInh bay dr an và k5 näng thuyt trinh 
(chi chQn mt trong hal ni dung dzcó1 và cho diem 
trong khung diem quy djnhj 

10 
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- H s tung khii nghip sang tao  dy dü, diing 
quy djnh, trInh bay dp và chü si hitu thuyêt trInh 
thuyêt phiic. 

10 

- H so tiz&ng khâi nghip sang tao  d.y dü, khong 
dçp và chU sâ hüu trInh chra thuyêt phiic. 

5 

TONG 100 

THANH VIEN HO! BONG 
(HQ, ten và chii' kj) 
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