
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

được hỗ trợ trong năm 2022 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng; 

 Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hải 

Phòng giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 29 /TTr-SKHCN 

ngày 26/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Danh mục Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ 

trong năm 2022 (có Danh mục kèm theo). 

 Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, hướng dẫn triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ; Thủ trưởng các ngành, các cấp liên quan; các tổ chức, cá nhân chủ trì 

các nhiệm vụ căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT Hoàng Minh Cường; 

- CVP, PCVP; 

- Phòng: VX, NC&KTGS; 

- CV: KHCN; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Minh Cường  

03/06/2022



DANH MỤC DỰ ÁN  

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2022  

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Tên dự án Cá nhân/tổ chức triển khai 

1 

Sản xuất Pin Lithium LIFEPO4 

dùng cho xe đạp điện, xe máy điện, 

ô tô điện du lịch và bộ lưu điện.   

Công ty cổ phần Ngọc Lục Bảo  

Hải Phòng  

2 
Khởi nghiệp xanh – Dầu gội bồ kết 

thảo dược cô đặc Chavigreen.  
Công ty TNHH CHAVIGREEN  
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