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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Thực hiện Kế hoạch số 490-KH/TĐTN-PT, ngày 23/02/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tổ chức cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Trà 

Vinh năm 2022”; 

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trông nhân dân về hoạt động khởi 

nghiệp của tỉnh, qua đó khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp thoát 

nghèo, làm giàu trong thanh thiếu nhi. Đồng thời tìm kím, tập hợp những dự án, ý 

tưởng khởi nghiệp của thanh thiếu nhi Trà Vinh qua đó giới thiệu, kết nối các ý 

tưởng, dự án khả thi với các nhà đầu tư phát triển thành dự án khởi nghiệp trong 

tỉnh. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động cuộc 

thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022 đề nghị các cơ sở Đoàn 

trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tƣợng tham gia 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, công nhân,  học 

sinh, sinh viên đang học tập và làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đoàn khối các cơ 

quan và doanh nghiệp 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 nhóm (có trưởng nhóm và phân 

chia hợp lý vai trò của từng thành viên). 

2. Nội dung, hình thức: (Đính kèm kế hoạch) 

3. Thời gian tổ chức 

- Nhận bài thi từ ngày phát động đến hết 15/6/2022. 

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

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

- Vòng chung kết, công bố kết quả vào cuối tháng 8/2022. 

4. Địa điểm nhận bài thi 

Bài dự thi gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh 

nghiệp số 2A, Lý Tự Trọng, Khóm 2, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 

gửi về trƣớc ngày 15/6/2022. 

  



2 

5. Số lƣợng phân bổ 

- Đoàn cơ sở (kể cả Đoàn trường trực thuộc): ít nhất 02 ý tưởng và 01 dự 

án khởi nghiệp. 

 - Chi đoàn cơ sở: tham gia ít nhất 01 ý tưởng khởi nghiệp. 

* Khuyến khích các đơn vị tham gia thi nội dung Dự án. 

6. Một số lƣu ý chung 

- Khi tham gia dự thi các đơn vị nên chú trọng đến chất lượng cuộc thi. 

BCH Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở có kiểm tra, xét chọn đảm bảo bài thi có 

chất lượng, tránh việc tham gia hình thức, sao chép lẫn nhau hoặc lấy ý tưởng, 

sao chép bản quyền của các đơn vị khác tham gia thi. 

- BCH Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội 

dung, chất lượng và bản quyền của các thí sinh khi tham gia dự thi. 

Đây là nội dung được quy định trong tiêu chí thi đua năm 2022. Ban 

Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ sở Đoàn 

trực thuộc triển khai sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích 

cực hưởng ứng tham gia cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả./. 
 

 

* Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Phước Trãi, PBT ĐUK CCQ &DN 

(để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Nhân 
 



BCH Do{\ rixu rRA vrNH DOAN TNCS HO }II\H
***

So: -190 -KH,'TDTN-PT Trd Vinh, nga',' 23 iitu;E , ) ':-;' : - --

rt no4cn
T6 chric CuQc thi i tu&ng, dr;6n kh&i nghiQp

tinh Tr! Vinh nilm2022

Can cu Chucrng trinh cung t6c Doln v! phong trdo thanh thi6u nhi ndm

l0ll cua Ban Ch6p hdnh Tinh dodn Trd Vinh;

Can cu K6 hopch sO +ZS-KU/TDTN-PT, ngdy 1110212022 cria Ban Thuong

ru Tinh doan vl viQc thqc hiQn "Di dn h6 trq thanh ni€n khai nghigp tinh Trd

l-inh, giai doqn 2018-2022" ndm 2022.

Ban Thucrng vu Tinh dodn x6y dUng K5 hoach tO chric CuQc thi f tucrng, d1r

on khcri nghiQp tinh Trl Vinh ndm 2022, cu thO nhu sau:

r. MUC OICU, vtU CAU

- Th6ng qua cuQc thi nhim tim ki6m, tap hqp nhirng f tucmg,.dq 6n khoi

nghiQp cua il;a; thi6u nhi Tr! Vinh; ddng thoi, t6 chrlg t /:".tyy,.: sdu rQng

tiong nhdn ddn v6 hopt dQng khoi nghiQp cria tinh, khoi $V tinh thdn lap thdn, 14p

nghiQp, khoi nghiQp tho6t nghdo, ldm gidu trong thanh thi6u nhi.

- Sau cuQc thi giirp trang bi cho c6c thd sinh kitln thirc, k! ndng cAn thi6t r'6

khoi nghiqp. E6ng thdi,-gicri thieu, ti5t nOi cdc y tucrng, d1r 6n kha thi r"6r c6c nha

Ai, ru"pfrai tri6n Ihdnh cZc dg 6n khoi nghiQp trong tinh. .Cdc y rucmg' ds 6n 
'1at

nrai .O ih6 eoq. chgn tham gia chc cuQc ihi khoi nghiQp cAp tinh, khu ruc va toan

[16., coc du 6n c6 th6 duqc gi6i thiQu ucnn tgo thdnh doanh nghi6p tai Vucm u..'r;t

doanh nghiQp tinh.

- CuQc thi diSn ra d6m b6o tinh sau rQng, thi6t thgc, tirit kiem r'- hiiu qua

rr. Dor rugNc
- Dodn vi6n, thanh ni$n, hgc sinh, sinh vi6n, hQi vien. dai diin t.i -':::: :;

hqrp tdc rd thanh ni$n, doanh nhdn tr6 tlang sinh s6ng, ldm yiQc. hoc tap i:--:-: "

ngt-i tinh co y fuolg, dU 6n kh0i nghiQp ftrit cdc y tumtg, dtr an kltoi ':'?':::: ';:

-er;i ruirrir, nhi, ba cdp t{nh vd khu vqtc).

- Thi sinh dang ky dil thi theo c6 nh6n ho{c theo nhrim (co n1rntr ''." '" :

-:r::,: - r:i.: itgp ll t'ai trd ting thdnh vi€n).

IIr. \QI DUNG, UiXn rHuC
1. \0i dung

- Cdc j' ruong, dg 6n khdi nghiQp dy thi thuQc c6c lInh 4rc n6ng nghr3: ' ''- -

-:: ;;:g nghi6p, thucrng m4i, dich vp, du lich... uu ti6n chc y tucrng cd huo'ng ::- ---

:,-::- ::in dia bdn tinh Tr! Vinh'
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.l,toithdsinhhoacnh6mthisinhc6thedarrgkiduthi0lhoicnhiouj,tu&ng,duan.

2. Hinh thric tO chrlc 
.r-^r. ,r+rj vinh n[fl 2o2Z cltathEnh 02 doi

ff sn g ;lt ly ;xfu l;il' $ tif; l'tr ;Sfi 
" 
ffi l; 

"izT 

t" h d n h r i o n g)

l' fiOn aO tO chric

- XAv duns;;;' nann ro ho4ch vro thbng 0212022'

. Thanh 14p BTC, Hoi d6ng 
";;; 

kh6o, t6 thu kj,; hodn chinh vd ban hdnh

trrc to,Il*JJb1;J?'X"*q,.lH,* 
dc vo khoi nghiQp vd huong d6n c6ch viot

i, *tt, in iluillt diu thing 412022'

- Nhfln h6 so du thi tt th6ng 4l2I22d0n hOt th6ng 612022'

- Vong so khio sE di6n ra vho ddu th6ng 712022'

- Vfing b6n kOt sE diSn ra vlro gita th6ng 7 PA22'

- cap ,g r;;;gi c6c ki6n th;, k! n6ng c6 lion quan cho c6c thi sinh tru6c

""' 
d':;jTh*ilffi#i:*1,:lo, thi cnng nhu k.t ndi jr tuong d4t

gi6i voi .a' nr'ati'i;;; ;"6i th6ng 812022'

4' Kinh phd tO ch(rc: ft ng'On ng6n s6ch Tinh doin rfim2022'

W. TO CHU,C TII\,C HIE'N

i J, iff i,,* *r ff*"fftl'J, ;f,,1!';., *:ffi;3.i::l 
- 

.^
Cbc co quan vd

- Ra quv6t dinh thtnh 1a1:* 
T6 chirc' tPi96" 

Gi6m-khao' l?6ft:H-::

siupviQc"upr'an-t*"ytl6il;ltt*'icnaotri0nthr'rchiQncong
i*vdnthong'ii'i'oJtr.,i'sunniin'ir'5rb'NoiquvcuQcthi'

-Phanc6ngnhiQm'utat'gunchuyOnmin'tfammuut6chuc'Cu0cthi'dam
bio y.u.ry rBi?;:i* it '*',frli#iSr*{*;t":'J,fr 

vdn kh6c ddu r';

;;;r';i6" chuong trinh khoi nent]r.lo',1^rl 
*ilc6c co quan vh Doanh nghiQp

2. c^clful*,sr,,lr.*lt+iin"* 
xrrii cec co quan vi Dt

tinh vh Eohn 

IIJi,l :liffi ',r6i 
thanh''?' 

T:ll"uffi? iill?;T#' Hi i
- rhsc hien tot .lY tY'r';.?; 

gia .o citc.y ]"Tr^*:J:l,T*,n,.
uong Doirn ph6t dQng' E trq-;l;:;.=;;*e, au 6n khoi nghiQp a'

ffongtnoigianiuatriir''enut'ol,,ntit=t'***g'd;6nkhoinghiQpd

.a. o.url:r# ,ffi t d+{t m T,#: itr ffi' r:"
gia ds ,ti oii'.ti ti0u ri tu 

'';., 
*D,:;,.,rt 

,dtiap ,iltl,",i'o* i* ay thi (it ilhar 1"

dodn, Doartriii, Ca' 'o 
q",!.') 

.;; i; ,,: Tr.t t'irn r'it',,riii tsV tu6ng' 5 drt drt'

i"*f' OZ clt'r an) Doan tnroli?

Wi[t

: -t , ';,

, r:.

1: i9
1d

:*
. ...,.

,::

i



-:

- Tham muu vol cip u1', chinh qu1'0n cung cap tao diou kiqn h6 trg cho c6c

j'ruong, dg 6n tham -qta 
tot CuQc thi'

Tr6n ddy le KC hoach t6 chric cuQc thi i tuong, dg 6n khoi nghiQp tinh Tr!

Vinh ndm 2022 ciaBan Thudng vu Tinh dodn Tr! Vinh'

TM. BAN THUONG vv TINH DOAN

Noi nh$n:
- Ban CTTN TW Dodn (b/c);

- Ban TNNT TW Dodn (b/c);

- Ban Ddn vOn Tinh irY (b/c);

- TT Tinh dodn (b/c);
- BTV c6c Huy6n, Thi, Thenh dodn; Eodn kh6i

CCQ&DN, Dodn trudng DHTV (t/h);

- Luu: VT, Ban PT.

TIilJONG TRUC

V6 Minh NhWt


