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BÁO CÁO 
Kết quả hỗ trợ khởi nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 

----------- 
 

 Căn cứ Công văn số 04/BCĐKN, ngày 27/5/2022 của Ban Chỉ đạo thực 

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

hỗ trợ khởi nghiệp 06 tháng đầu năm 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo 

kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp 06 tháng đầu năm 2022, cụ 

thể như sau:  

 I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

 - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 478-KH/TĐTN-PT, 

ngày 11/02/2022 “Về thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2018 – 2022” năm 2022 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. 

 - Phối hợp với Báo Trà Vinh ban hành Kế hoạch Phối hợp tuyên truyền các 

hoạt động Thanh niên khởi nghiệp trên Báo Trà Vinh năm 2022 . 

 - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh ban hành Kế hoạch 

phát sống các chuyên đề “Đồng hành cùng Thanh niên Khởi nghiệp” năm 2022. 

  II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh hỗ trợ thanh niên hình thành và 

hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. 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”. Trong 06 tháng đầu năm 2022, đã vận động đăng ký 1.903 ý tưởng, sáng 

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

 - Phối hợp tổ chức Cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 

2022. Hiện tại Ban Tổ chức cuộc thi đang trong thời gian tiến hành tổng hợp 

những ý tưởng, dự án Khởi nghiệp từ các thí sinh. 

 - Phối hợp với Dự án SME Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện 02 hoạt 

động của Dự án SME Trà Vinh trong năm 2022, bao gồm: tổ chức 09 cuộc giao 

lưu, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh; 

tổ chức tập huấn về khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên, thanh niên có ý tưởng 

khởi nghiệp. 

 - Ngày 29/4/2022 Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối 

hợp với Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh tổ chức hoạt động số 01: tập huấn 
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chuyên sâu về khởi sự doanh nghiệp cho 56 đoàn viên, hội viên thanh niên có ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Thúc 

đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên”, 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; bên 

cạnh đó các học viên còn được tiếp cận những kiến thức cơ bản về áp dụng chuyển 

đổi số trong khởi sự doanh nghiệp. 

 - Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện rà soát nhu cầu ĐVTN thành lập mô 

hình phát triển kinh tế để hỗ trợ ĐVTN tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Chính sách 

Xã hội thông qua các mô hình phát triển kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm, đã phối 

hợp Tỉnh đoàn, Ngân hàng CSXH tỉnh giải ngân cho 68 HVTN với tổng số tiền 

02 tỷ 800 triệu đồng; bên cạnh đó Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội tỉnh tiếp tục phối hợp, 

rà soát lập danh sách để tiếp tục giải ngân cho đoàn viên, hội viên thanh niên có 

dự án khởi nghiệp ở các địa phương còn lại trong tỉnh.   

 - Ngoài ra, Tỉnh đoàn phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội Trà Vinh tiến 

hành tổ chức kiểm tra các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp và khởi 

nghiệp tại 03 huyện Trà Cú, Duyên Hải và Thị xã Duyên Hải. Nhìn chung các dự 

án khởi nghiệp trong thanh niên đang sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Đề án Thanh 

niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2022 đạt được hiệu quả góp phần cải thiện đời 

sống cho thanh niên. 

 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. 

 - 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 hiệu quả kinh tế ngày càng cao, giúp 

thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. 

 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. 

 IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI 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. 
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- 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 các loại quỹ, nguồn 

vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. 

- Tiếp tục triển khai và tổ chức các vòng loại và vòng chung kết Cuộc thi 

Ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

- Phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề “Khởi nghiệp” trong đối tượng đoàn 

viên thanh niên nông thôn tại 09 huyện, thị xã, thành phố và trường Đại học Trà 

Vinh. Tổ chức chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế ngoài tỉnh. 

- Tổ chức Sơ kết việc thực hiện Đề án Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Trà 

Vinh, giai đoạn 2018 – 2022. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp 06 tháng đầu năm 

2022, 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 (b/c); 

- 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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