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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp  

tỉnh Trà Vinh năm 2022 

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

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Trà Vinh; 

Căn cứ Kế hoạch số 478-KH/TĐTN-PT, ngày 11/02/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện “Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà 

Vinh, giai đoạn 2018-2022” năm 2022. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm, tập hợp những ý tưởng, dự án khởi 

nghiệp của thanh thiếu nhi Trà Vinh; đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

trong nhân dân về hoạt động khởi nghiệp của tỉnh, khơi dậy tinh thần lập thân, lập 

nghiệp, khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu trong thanh thiếu nhi. 

 - Sau cuộc thi giúp trang bị cho các thí sinh kiến thức, kỹ năng cần thiết về 

khởi nghiệp. Đồng thời, giới thiệu, kết nối các ý tưởng, dự án khả thi với các nhà 

đầu tư phát triển thành các dự án khởi nghiệp trong tỉnh. Các ý tưởng, dự án đạt 

giải có thể được chọn tham gia các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, khu vực và toàn 

quốc, các dự án có thể được giới thiệu ươm tạo thành doanh nghiệp tại Vườn ươm 

doanh nghiệp tỉnh.  

- Cuộc thi diễn ra đảm bảo tính sâu rộng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

- Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, hội viên, đại diện tổ kinh tế, 

hợp tác xã thanh niên, doanh nhân trẻ đang sinh sống, làm việc, học tập trong và 

ngoài tỉnh có ý tưởng, dự án khởi nghiệp (trừ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt 

giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh và khu vực). 

- Thí sinh đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc theo nhóm (có trưởng nhóm và 

phân chia hợp lý vai trò từng thành viên). 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung 

- Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... ưu tiên các ý tưởng có hướng thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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- Mỗi thí sinh hoặc nhóm thí sinh có thể đăng ký dự thi 01 hoặc nhiều ý tưởng, dự án. 

2. Hình thức tổ chức 

Cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022 chia thành 02 đối 

tượng thi: thi ý tưởng khởi nghiệp và thi dự án khởi nghiệp (có thể lệ ban hành riêng). 

 3. Tiến độ tổ chức  

 - Xây dựng và ban hành Kế hoạch vào tháng 02/2022. 

 - Thành lập BTC, Hội đồng Giám khảo, tổ thư ký; hoàn chỉnh và ban hành 

thể lệ trước ngày 15/3/2022. 

- Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp và hướng dẫn cách viết 

ý tưởng, dự án dự thi đầu tháng 4/2022. 

- Nhận hồ sơ dự thi từ tháng 4/2022 đến hết tháng 6/2022.  

 - Vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2022. 

 - Vòng bán kết sẽ diễn ra vào giữa tháng 7/2022.   

 - Gặp gỡ trang bị các kiến thức, kỹ năng có liên quan cho các thí sinh trước 

vòng chung kết vào đầu tháng 8/2022. 

 - Vòng chung kết, công bố kết quả cuộc thi cũng như kết nối ý tưởng đạt 

giải với các nhà đầu tư vào cuối tháng 8/2022.  

4. Kinh phí tổ chức: Từ nguồn ngân sách Tỉnh đoàn năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Tỉnh đoàn 

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

Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn trường Đại học Trà Vinh.  

- Ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký, tổ 

giúp việc và phân công cụ thể từng thành viên để triển thực hiện công tác tổ chức, 

truyền thông cho Cuộc thi. Ban hành Thể lệ, Nội quy Cuộc thi. 

- Phân công nhiệm vụ các Ban chuyên môn tham mưu tổ chức Cuộc thi đảm 

bảo yêu cầu Kế hoạch đề ra. Phối hợp với các dự án và các nguồn vốn khác đầu tư 

thực hiện chương trình khởi nghiệp trong tỉnh để tổ chức Cuộc thi. 

2. Các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh và Đoàn trường Đại học Trà Vinh 

- Thực hiện tốt Chủ trương mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo do Trung 

ương Đoàn phát động; hỗ trợ các tác giả có các ý tưởng khả thi đã được duyệt 

trong thời gian qua cụ thể hóa thành các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi.  

- Triển khai Kế hoạch đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, chủ 

các doanh nghiệp, tổ kinh tế, hợp tác xã thanh niên và doanh nhân trẻ nắm và tham 

gia dự thi đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng (chỉ tiêu: mỗi huyện, thị, thành 

đoàn, Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham gia dự thi (ít nhất 10 ý 

tưởng, 02 dự án) Đoàn trường Đại học Trà Vinh (ít nhất 15 ý tưởng, 5 dự án). 
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- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tạo điều kiện hỗ trợ cho các 

ý tưởng, dự án tham gia tốt Cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà 

Vinh năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban CTTN TW Đoàn (b/c); 

- Ban TNNT TW Đoàn (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- BTV các Huyện, Thị, Thành đoàn; Đoàn khối 

CCQ&DN, 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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