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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang về việc “Khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; 

Căn cứ Công văn số 2359/UBND-NCTH ngày 27 tháng 10 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương tổ chức Cuộc thi 

Khởi nghiệp tỉnh 02 năm/lần;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi   Khởi 

nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023 (sau đây gọi chung là Cuộc thi) trên 

địa bàn tỉnh, với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy mạnh mẽ về tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng, dự 

án kinh doanh mới; ý tưởng, dự án kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm 

cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tư duy, 

đổi mới ý tưởng sáng tạo, hình thành và phát triển những ý tưởng đi vào cuộc sống. 

- Kết nối được cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo sân chơi, 

môi trường giao lưu lành mạnh cho cá nhân, tổ chức mong muốn khởi nghiệp, học 

tập những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong quá trình khởi nghiệp, là cơ sở 

quan trọng để lựa chọn, giới thiệu những dự án có tính khả thi tham gia các cuộc 

thi về khởi nghiệp mang tầm khu vực, quốc gia. 

- Tạo kết nối những ý tưởng, dự án với nhà đầu tư để hình thành và phát 

triển các ý tưởng, góp phần hun đúc ý chí và tinh thần khởi nghiệp qua các hoạt 

động giao lưu với các doanh nhân thành đạt.  

 2. Yêu cầu 

- Các đơn vị có liên quan, theo nhiệm vụ được phân công, triển khai thực 

hiện nghiêm, có hiệu quả Kế hoạch này; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các 

tổ chức đoàn thể, cá nhân, đơn vị về nội dung của Kế hoạch trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức tích cực tham gia. 

- Ban Giám khảo Cuộc thi phải công bằng, khách quan, công tâm trong việc 

lựa chọn, đánh giá và chấm điểm các bài dự thi, tuân thủ theo Thể lệ Cuộc thi, 

quy định chung của Ban Tổ chức; các đơn vị, cá nhân dự thi phải trung thực, 

nghiêm túc, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về Ban Tổ chức và tuân thủ theo 

quy định chung của Ban Tổ chức. 
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II. LĨNH VỰC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Lĩnh vực dự thi 

Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung. Ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị và 

Du lịch. 

2. Đối tượng tham gia cuộc thi 

- Công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh Hậu Giang có ý tưởng và dự án 

khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phù hợp với quy định của pháp luật 

(dự án đang trong quá trình triển khai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang). 

- Đăng ký theo cá nhân, nhóm ý tưởng hoặc tổ chức.  

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC DỰ THI 

1. Thời gian nhận bài dự thi 

Thời gian đăng ký và nhận bài thi từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết 

ngày 31 tháng 01 năm 2023. 

2. Hình thức và địa điểm nhận bài dự thi 

  - Bài dự thi được trình bày trên giấy, trình bày thông qua PowerPoint hoặc 

Video clip. 

 - Các ý tưởng, dự án dự thi gửi về Ban Tổ chức bằng hình thức nộp trực tiếp, 

thông qua đường bưu chính hoặc gửi về địa chỉ email: diemhang2013@gmail.com; 

điện thoại 02933.878.872. 

 - Địa điểm nhận bài đăng ký dự thi: Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 07, đường 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.  

 4. Thời gian Cuộc thi 

Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III diễn ra từ tháng 04 năm 2023 

đến hết tháng 6 năm 2023, nội dung cụ thể: 

 a) Vòng sơ khảo (Thi viết): 

- Thời gian chấm vòng sơ khảo: ngày 01/4/2023 đến hết ngày 15/4/2023. 

 - Địa điểm chấm bài: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Vòng Bán kết (Thi thuyết trình): 

- Thời gian: từ ngày 26 - 27/5/2023. 

 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

 - Thời gian tập huấn: Thông báo sau khi có kết quả vòng sơ khảo. 

 c) Vòng Chung kết (Thi thuyết trình):  

 - Thời gian: từ ngày 29 - 30/6/2023. 

 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

  

mailto:diemhang2013@gmail.com
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III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 Cơ cấu giải thưởng như sau: 

           - 01 Giải nhất; 

           - 01 Giải nhì; 

           - 02 Giải ba; 

           - 06 giải khuyến khích.  

 IV. KINH PHÍ 

Từ nguồn ngân sách địa phương, vận động xã hội hóa và các nguồn hợp 

pháp khác.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo, ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần 

thứ III năm 2023. 

- Xây dựng Video clip kết quả đạt được từ các ý tưởng, dự án đoạt giải tại 

Cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2019 và lần thứ II năm 2021. 

- Phối hợp với ngành có liên quan triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, làm đơn vị đầu 

mối tiếp nhận bài dự thi. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi 

theo quy định. 

- Mời các chuyên gia, các doanh nhân hoặc những người có chuyên môn 

tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi. Phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên 

truyền, phát động Cuộc thi và các chương trình tập huấn, huấn luyện nhằm nâng 

cao chất lượng Cuộc thi. 

- Tham gia cùng Ban Giám khảo Cuộc thi lựa chọn những ý tưởng, dự án tốt, 

phù hợp, có khả năng phát triển để kết nối tham gia chương trình thúc đẩy khởi nghiệp 

của Tỉnh; hỗ trợ và xem xét giới thiệu tiếp cận nguồn vốn để thúc đẩy phát triển. 

2. Sở Tài chính 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch đề ra. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh     

bố trí kinh phí để tổ chức Cuộc thi theo quy định. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, triển khai Kế hoạch tổ chức 

Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đặc biệt triển khai 

đến các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu các chuyên gia, các doanh 

nhân hoặc những người có chuyên môn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia 

Ban Giám khảo Cuộc thi. 
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- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành các tiêu chí chấm 

điểm đối với các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt triển khai đến các doanh nghiệp, hợp tác 

xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi           

đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đặc biệt triển khai đến các doanh nghiệp    

kinh doanh dịch vụ du lịch, các làng nghề truyền thống, các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi rộng rãi 

đến học sinh trên địa bàn tỉnh; lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh thiếu niên trong trường học để tham gia        

Cuộc thi. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu 

Giang, Báo Hậu Giang 

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, 

tăng cường công tác truyền thông Cuộc thi với nhiều hình thức, thể loại phong phú, 

đa dạng.  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với cơ quan chủ 

trì triển khai các hoạt động của Kế hoạch đề ra; đồng thời, triển khai kế hoạch đến 

các cán bộ, công chức biết để đăng ký và tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan giám sát 

việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

9. Đề nghị Tỉnh đoàn Hậu Giang 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực 

hiện tốt nhiệm vụ Kế hoạch đề ra. 

- Triển khai rộng rãi và chỉ đạo đến các Cơ sở Đoàn - Hội để thông tin, giới 

thiệu Cuộc thi, hướng dẫn hồ sơ thủ tục đăng ký dự thi. Đăng tải các thông tin có 

liên quan đến cuộc thi trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn - Hội. Tập 

hợp các bài đăng ký dự thi của các đoàn viên, hội viên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp. 

10. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh 

Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, triển khai Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đặc biệt triển khai  
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đến các Hội nông dân trực thuộc tại huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.     

Tập hợp các bài đăng ký dự thi của hội viên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để                      

tổng hợp. 

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Phối hợp với các ngành chức năng triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến 

các cơ quan, đơn vị, các Chi hội trên địa bàn tỉnh; tập hợp các bài đăng ký dự thi của 

các hội viên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. 

12. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các thành 

viên trong Hiệp hội để tuyên truyền đến người lao động trong doanh nghiệp nhằm 

phát huy ý tưởng; đồng thời, chuẩn bị mời các thành viên Hiệp hội tham gia Cuộc 

thi để tiếp xúc với những ý tưởng, dự án hay, mới, tính sáng tạo nhằm hợp tác và 

phát triển, đưa ý tưởng, dự án vào cuộc sống. 

13. Trường Đại học Võ Trường Toản, Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Hậu Giang, Trường Cao đẳng Luật Miền Nam 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến cuộc thi rộng rãi đến giảng viên, sinh viên 

đang công tác, học tập tại Trường; lựa chọn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

trong giảng viên, sinh viên tham gia Cuộc thi. 

14. Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 

- Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện tốt Kế hoạch đề ra; đồng thời, triển 

khai kế hoạch đến các cán bộ, công chức biết để đăng ký và tham gia Cuộc thi. 

- Triển khai, phát động cuộc thi đến đông đảo thanh niên và người dân trên 

địa bàn biết, tham gia. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang 

lần thứ III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về    

Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, TX, TP; 

- Trường: ĐH Võ Trường Toản, CĐCĐ            

Hậu Giang, CĐ Luật Miền Nam; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Hội DN trẻ tỉnh; 

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh; 

- Lưu: VT, NCTH. TĐ 
  E\2020\KH\SKH_KH to chuc Cuoc thi khoi nghiep III 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 
 

 

     Trương Cảnh Tuyên 
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