
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
Số:        -KH/TĐTN-PT 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

           Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” gắn hoạt động truyền thông  

Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021 

---------------------- 

 

Căn cứ Công văn số 4141/UBND-KT, ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh “về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh, 
giai đoạn 2018 – 2022”; 

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Ban 

Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 349-KH/TĐTN-PT, ngày 08/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn Trà Vinh về việc tổ chức Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà 

Vinh năm 2021, 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề 

về khởi nghiệp gắn hoạt động truyền thông Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh 

Trà Vinh năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm thông tin rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đoàn 

viên thanh niên và người dân về kiến thức khởi nghiệp, tổ chức Cuộc thi ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021; tiếp nối hoạt động xây dựng và chuẩn hóa 

các cuộc thi khởi nghiệp tại Trà Vinh đã thực hiện trong năm 2020. 

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; phát hiện và ươm 

tạo những ý tưởng, dự án sản phẩm sáng tạo; tuyển chọn những dự án khởi nghiệp 

khả thi nhằm tham gia Cuộc thi khởi nghiệp ở cấp độ cao hơn, đồng thời quảng bá 

những ý tưởng, dự án hay và gắn kết vào thực tế. 

 Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” nhằm bổ trợ kiến 

thức cần thiết cho các đối tượng tham gia Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp của 

tỉnh; góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân. 

2. Yêu cầu 

 Hoạt động thu hút đu ợc sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các đối 

tượng có ý tưởng, dự án khởi nghiệp; công tác tổ chức phải đảm bảo chặt ch , khách 

quan, chu đáo, hiẹ u quả và tiết kiệm.  
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 II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp gắn với truyền thông 

Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021 

 - Hình thức triển khai: Tỉnh đoàn mời diễn giả, chuyên gia báo cáo chuyên 

đề về khởi nghiệp lồng ghép vào truyền thông cho Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi 

nghiệp của tỉnh; giao lưu với đoàn viên, thanh niên đã khởi nghiệp thành công và liên 

hệ các huyện, thị, thành đoàn chọn địa điểm tổ chức, thông báo phân bổ lực lượng 

đoàn viên thanh niên tham gia.       

 - Đối tượng, số lượng: là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn các huyện, thị, 

thành phố và Đoàn trường Đại học Trà Vinh; tổ chức 10 cuộc nói chuyện chuyên đề 

về khởi nghiệp với số lượng mỗi cuộc thu hút trên 100 đoàn viên, thanh niên (01 

cuộc/huyện, thị, thành phố và Đoàn trường Đại học Trà Vinh).    

- Thời gian và địa điểm: Trong tháng 6/2021; tại 09 huyện, thị, thành phố và 

Đoàn trường Đại học Trà Vinh (sẽ có thông báo sau). 

2. Chương trình nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” gắn hoạt động 

truyền thông Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Công bố Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà 

Vinh năm 2021; 

 - Chương trình nói chuyện chuyên đề về “Khởi nghiệp” của chuyên gia tư vấn, 

hỗ trợ về khởi nghiệp; 

 - Đáp từ bế mạc. 

* Lưu ý:Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế địa 

phương và tình hình dịch bệnh covid-19, Tỉnh đoàn có thể điều chỉnh hoạt động sau 

cho phù hợp với công tác phòng chống dịch của Ban chỉ đạo tỉnh. 

 III. T  CH C TH C HIỆN 

 1. Tỉnh đoàn 

 - Xây dựng và triển khai Kế hoạch đến các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn 

trường Đại học Trà Vinh thực hiện; dự trù kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách được 

cấp năm 2021.  

 - Truyền thông, thông tin về buổi nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp và tổ 

chức Cuộc thi trên các website, trang thông tin của Tỉnh đoàn và mời diễn giả, 

chuyên gia báo cáo chuyên đề về khởi nghiệp lồng ghép vào truyền thông cho Cuộc 

thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp của tỉnh. 

 - Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực tham mưu thực hiện 

các nội dung của Kế hoạch đề ra; phối hợp các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn 
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trường Đại học Trà Vinh chọn địa điểm, phân công lực lượng đoàn viên, thanh niên 

tham gia và chuẩn bị tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

 2. Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trường Đại học Trà Vinh 

- Phối hợp với Ban Phong trào Tỉnh đoàn liên hệ chọn địa điểm tổ chức và đưa 

lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia buổi nói chuyện chuyên đề đảm bảo số 

lượng, đối tượng được phân bổ. 

- Truyền thông, thông tin về buổi nói chuyện chuyên đề khởi nghiệp và Cuộc 

thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp năm 2021 trên các trang mạng xã hội của Đoàn thanh 

niên quản lý. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp gắn hoạt 

động truyền thông Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo tinh 

thần nội dung kế hoạch đề ra (Trong quá trình thực hiện liên hệ đồng chí Nguyễn 

Thanh Nhã, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn; ĐT: 0364.640.064). 

 
Nơi nhận: 
- Ban CTTN TW Đoàn (b/c); 

- Ban ĐKTHTN TW Đoàn (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- BDV Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở KHĐT (b/c); 

- Huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trường ĐHTV(t/h); 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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