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BÁO CÁO 

Tình hình tiếp nhận, thực hiện vốn viện trợ của các tổ chức  

Phi Chính phủ Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 

----------- 

Căn cứ Công văn số 886/SKHĐT-THKTKG, ngày 18/5/2025 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư “Về việc báo cáo tình hình tiếp nhận, thực hiện vốn viện trợ của 

các tổ chức Phi Chính phủ Nhà nước 6 tháng đầu năm 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn báo cáo tình hình tiếp nhận và thực hiện các hoạt động sử dụng vốn Phi Chính 

phủ Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau: 

Tỉnh đoàn đã phối hợp Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh ban hành Kế hoạch 

số 499/KH-TĐTN-SME, ngày 11/3/2022 thực hiện 02 hoạt động của Dự án SME 

tỉnh Trà Vinh với tổng kinh phí thực hiện là 65.918.368 đồng (bao gồm hoạt động 

số 01 và 02), đồng thời phối hợp xây dựng và ban hành từng kế hoạch cụ thể cho 

từng hoạt động. 

1. Đối với hoạt động 01 

Hỗ trợ/tập huấn các hoạt động nâng cao năng lực cho các đối tượng khởi 

nghiệp để tiếp tục kết nối đầu tư, nâng cao chất lượng ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao 

năng lực định kỳ hàng năm để đạt được mục tiêu theo kế hoạch hành động phụ nữ 

khởi nghiệp, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hoạt động khởi nghiệp… 

(kinh phí thực hiện là 16.218.368 đồng): Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Quản lý 

dự án SME đã ban hành Kế hoạch số 531/KHTH/TĐTN-SME, ngày 22/4/2022 của 

Tỉnh đoàn Trà Vinh và BQL Dự án SME Trà Vinh “Về việc thực hiện Hoạt động số 

01: Hỗ trợ/tập huấn các hoạt động nâng cao năng lực cho các đối tượng khởi nghiệp 

để tiếp tục kết nối đầu tư, nâng cao chất lượng ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao năng 

lực định kỳ hàng năm để đạt được mục tiêu theo kế hoạch hành động phụ nữ khởi 

nghiệp, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cho hoạt động khởi nghiệp”. Ngày 

29/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Quản lý Dự án SME Trà 

Vinh tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về khởi sự doanh nghiệp với chủ chủ đề “Thúc 

đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên”cho 56 đoàn viên, hội 

viên thanh niên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu trong tỉnh bằng hình thức 

trực tuyến. Qua đây, học viên có ý tưởng khởi nghiệp trong toàn tỉnh đã được báo 

cáo viên chia sẻ những khó khăn, thách thức và những thuận lợi trong quá trình khởi 

nghiệp hiện nay và các kiến thức cơ bản về áp dụng chuyển đổi số trong khởi sự 

doanh nghiệp. 



2. Đối với hoạt động 02 

Tổ chức các chuỗi sự kiện xuyên suốt bao gồm Ngày hội khởi 

nghiệp/Techfest, các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hỗ trợ ươm tạo và tổ 

chức/tham gia các sự kiện kết nối mạng lưới khởi nghiệp cấp vùng, quốc gia được 

tổ chức… để hình thành văn hóa khởi nghiệp và tư duy khởi nghiệp cho các đối 

tượng khởi nghiệp (kinh phí thực hiện  là 49.700.000 đồng): Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn và Ban Quản lý dự án SME đã ban hành kế hoạch chi tiết số 514/KH-TĐTN-

SME, ngày 22/4/2022 “Về việc 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 2022” với hình thức tổ chức 07 cuộc nói chuyện 

chuyên đề về khởi nghiệp đến đối tượng là đoàn viên, thanh niên, học sinh ở các 

trường THPT của huyện, thị, thành phố trong tỉnh (01 cuộc/huyện, thị, thành phố), 

dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 6 năm 2022. 

 Trên đây là báo cáo tình hình tiếp nhận và thực hiện các hoạt động sử dụng 

vốn Phi Chính phủ Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn Trà Vinh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Lưu: VT, Ban PT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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