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BÁO CÁO 
Kết quả hỗ trợ khởi nghiệp năm 2021 

----------- 

 

Căn cứ Công văn số 15/BCĐKN, ngày 06/12/2021 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh “về việc phối hợp báo cáo kết quả hỗ trợ khởi 

nghiệp năm 2021”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2021, cụ thể như sau: 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 340-KH/TĐTN-PT, ngày 

25/01/2021 “về thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2018 – 2022” năm 2021 để triển khai đến các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn 

trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, lập 

nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong 

quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên hình thành và hiện thực 

hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội vận động đoàn 

viên, hội viên, thanh niên tham gia “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do 

Trung ương Đoàn phát động, tham gia đăng tải ý tưởng sáng tạo vào “Ngân hàng ý 

tưởng sáng tạo Việt Nam”. Đến nay, đã vận động đăng ký 5.453 ý tưởng, sáng 

kiến qua Cổng thông tin ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. 

- Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. 

Qua 06 tháng phát động, cuộc thi đã tiếp nhận 350 ý tưởng, 50 dự án của các bạn 

đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã chọn 16 ý tưởng 

và 16 dự án vào vòng Chung kết (Kết thúc cuộc thi Ban Tổ chức đã trao 02 giải 

Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 20 giải Khuyến khích).  

- Tổ chức Chương trình tọa đàm, đối thoại về khởi nghiệp gắn tuyên dương 

thanh niên tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021. Tham 

dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; 

các thanh niên khởi nghiệp thành công; đoàn viên thanh niên và các ý tưởng, dự án 

tiêu biểu đạt giải cao trong Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 

2021 (tham dự qua hình thức trực tuyến). Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên 

được các đại biểu trao đổi xung quanh về công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Nhiều ý 

kiến trao đổi của các bạn trẻ đã được các đại biểu trao đổi thẳng thắn cởi mở, giải 

đáp các thắc mắc, tháo gỡ các khó khăn mà các bạn trẻ gặp phải trên con đường 

khởi nghiệp, lập nghiệp). 

- Phối hợp Sở Nội vụ Trà Vinh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh 

đạo tỉnh với thanh niên tỉnh Trà Vinh năm 2021. Do điều kiện tình hình dịch bệnh 
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Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp cho nên lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã chỉ đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ và các sở ngành 

tiến hành trả lời câu hỏi đối thoại bằng văn bản cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

Kết quả đã nhận được 30 câu hỏi của cán bộ và đoàn viên thanh niên có liên quan 

trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về công tác thanh niên. 

- Phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức xây dựng Dự án 

Khởi nghiệp cho thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện” năm 2021 

có 140 thành viên các thuộc các CLB Khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện và Trường 

Đại học Trà Vinh  tham gia, thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho hội viên nắm 

được những vấn đề cơ bản và nâng cao trong xây dựng dự án, cũng như những thuận 

lợi và khó khăn hiện nay của vấn đề khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Dự án SME Trà Vinh tổ chức chuỗi sự kiện chia sẻ kinh 

nghiệm, tuyên truyền phát động phong trào khởi nghiệp gắn với truyền thông Cuộc 

thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2021 bằng hình thức trực tuyến 

dành cho các đối tượng là học sinh các trường THPT của 09/9 huyện, thị, thành 

phố với quy mô hơn 600 học viên (khoảng 70 học viên/lớp). Qua các lớp tập huấn 

các học viên đã được chia sẻ những nội dung như: kỹ năng thúc đẩy quá trình đổi 

mới sáng tạo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng kích thích tư duy khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo và còn nhiều kỹ năng liên quan đến việc khơi dậy tinh thần khởi 

nghiệp trong học sinh. Dự kiến ngày 16/12/2021 Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối 

hợp Dự án SME Trà Vinh tổ chức tập huấn các hoạt động nâng cao năng lực cho 

các đối tượng khởi nghiệp tiếp tục kết nối đầu tư, nâng cao chất lượng khởi 

nghiệp, nâng cao năng lực định kỳ hằng năm của đoàn viên thanh niên”. 

- Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn 

định cho thanh niên địa phương tiếp tục được quan tâm. Công tác hướng dẫn và hỗ 

trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm được 

triển khai khá hiệu quả song song với việc rà soát hoạt động của các tổ tiết kiệm 

vay vốn, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ thực hiện các dự án. 

Trong năm 2021, các cấp bộ đoàn hỗ trợ 125 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn 

phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có 05 Hợp tác xã, 92 tổ hợp tác và 151 mô 

hình, câu lạc bộ phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ hoạt động hiệu quả, có 

2.668 đoàn viên tham gia; tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã 

hội qua Đoàn thanh niên quản lý là 294.590,2 triệu đồng, gồm 334 tổ TK&VV; 

qua đó góp phần giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên có hoàn cảnh 

khó khăn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.  

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Thuận lợi 

 - Các cấp bộ Đoàn đã tích cực đổi mới các nội dung, phương thức hoạt 

động để tập hợp thanh niên, làm tốt vai trò “cầu nối” giúp thanh niên tiếp cận với 

nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp; thường xuyên chăm lo, hỗ trợ 

những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. 
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- Các mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, thanh niên giúp nhau phát 

triển kinh tế hoạt động hiệu quả. Các dự án, mô hình của thanh niên được vay vốn 

đã, đang phát huy hiệu quả tích cực mang lại đời sống tốt đẹp hơn. 

2. Khó khăn 

- Các phong trào, chương trình đồng hành cùng thanh niên tiếp cận khoa 

học, công nghệ tiên tiến còn nhiều mặt chưa đồng đều, đặc biệt là ở vùng nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống, 

phát triển kinh tế và quá trình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên. 

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022 

 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn 

viên, hội viên, thanh niên về ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh tế tư nhân và 

doanh nghiệp khởi nghiệp. 

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia 

“Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động, và tham 

gia đăng tải ý tưởng sáng tạo vào “Ngân hàng  ý tưởng sáng tạo Việt Nam”. 

- Kết nối các ý tưởng, sản phẩm của thanh niên với nhà đầu tư để phát triển 

ý tưởng thành dự án khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn sẽ xem xét, ưu tiên giới 

thiệu những ý tưởng hoặc dự án có tính khả thi để tiếp cận quỹ hỗ trợ khởi nghiệp 

thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh tiếp tục triển khai thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phù hợp với tình hình thực tế trên 

địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2021, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo đến Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp 

tỉnh được biết và tổng hợp. 
 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi 

nghiệp tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 
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