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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của các Cuộc thi Khởi
nghiệp tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua, đồng thời, định hướng các hoạt
động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh
ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng
Tháp năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tìm kiếm, phát hiện các giải pháp, dự án khả thi, có khả năng nhân rộng
và phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội để tiếp tục huấn luyện, đào tạo giúp
cho các giải pháp, dự án từng bước trở nên hoàn thiện hơn. Đồng thời, kết nối
với các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư để cùng hỗ trợ và thúc đẩy phát triển khởi
nghiệp, tạo ra sản phẩm.
- Kết nối được cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài Tỉnh; tạo sân chơi,
môi trường giao lưu lành mạnh cho thanh niên và cộng đồng mong muốn khởi
nghiệp, học tập những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong quá trình khởi
nghiệp; góp phần hun đúc ý chí và tinh thần khởi nghiệp qua các hoạt động giao
lưu với các doanh nhân thành đạt. Đây là một trong những cơ sở quan trọng để
lựa chọn, giới thiệu những dự án có tính khả thi tham gia các cuộc thi về khởi
nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, quốc gia.
- Định hướng chủ đề nhằm truyền thông nhận thức, phát hiện các sản
phẩm địa phương (kể cả sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm liên quan đến kinh
tế nông thôn), kết nối gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ và xây dựng
thương hiệu thông qua cuộc thi, góp phần đưa các sản phẩm có tính chất địa
phương hoàn thiện và nâng cao chuỗi giá trị.
- Phối hợp triển khai đồng bộ với các chuỗi hoạt động của chương trình
Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
- Cuộc thi được triển khai rộng rãi đến thanh niên và cộng đồng trong toàn
Tỉnh; các hoạt động tổ chức phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung
- Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm
2020.
- Tổ chức hoạt động kết nối các dự án khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.

2. Lĩnh vực dự thi
Các dự án khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các lĩnh
vực: nông nghiệp; dịch vụ, du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học
công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực khác phù hợp với chủ đề
của cuộc thi.
3. Đối tượng tham gia
- Công dân Việt Nam có dự án khởi nghiệp thuộc các ngành nghề phù hợp
với quy định của pháp luật đã, đang và có thể triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp không quá 05 năm.
- Có thể đăng ký theo cá nhân hoặc tổ chức.
4. Thời gian, hình thức thi
Cuộc thi diễn ra từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2020, cụ thể:
* Vòng sơ khảo (Thi viết):
- Thời gian: Từ lúc triển khai Kế hoạch đến 31/8/2020.
- Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Sở Kế
hoạch và Đầu tư).
* Vòng Bán kết (Thi thuyết trình):
- Thời gian: Trong tháng 9/2020.
- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp.
* Vòng Chung kết (Thi thuyết trình):
- Thời gian: Trong tháng 10/2020.
- Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Cơ cấu giải thưởng cụ thể dự kiến như sau: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05
giải ba, 10 giải khuyến khích.
- Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xem xét trao tặng giải thưởng đối với các dự
án: có yếu tố đổi mới sáng tạo (dựa trên hàm lượng chất xám, công nghệ, mô
hình kinh doanh mới), có tính đột phá, khả thi, có khả năng nhân rộng, tham gia
giải quyết các vấn đề xã hội, cộng đồng, địa phương, góp phần đảm bảo an sinh
xã hội, bảo vệ môi trường…
IV. KINH PHÍ
- Từ nguồn kinh phí được giao dự toán cho Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh Tỉnh trong năm 2020. Riêng kinh phí giải thưởng, bồi dưỡng
chuyên gia và Ban Giám khảo cuộc thi chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa
học năm 2020 giao cho Sở Khoa học và Công nghệ.
- Vận động kinh phí xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ giải
thưởng, quà tặng, truyền thông cho cuộc thi.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh
- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan thành lập
Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp và
đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
- Là đơn vị Thường trực chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh có
liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh và Uỷ 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.
- Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính, các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán theo
quy định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh triển khai Kế
hoạch tổ chức Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh;
Giao cho Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp làm đầu mối tiếp nhận
bài dự thi.
- Mời các chuyên gia, các doanh nhân hoặc những người có chuyên môn
tham gia Hội đồng Giám khảo Cuộc thi.
- Mời các cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin cho Cuộc thi, vận động
một phần nguồn lực hỗ trợ cho công tác tổ chức Cuộc thi.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến, phát động Cuộc thi và các
chương trình tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng Cuộc thi.
- Lựa chọn những 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 Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hỗ
trợ khởi nghiệp Tỉnh để thúc đẩy phát triển.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh triển khai Kế
hoạch tổ chức Cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
- Mời các chuyên gia, các doanh nhân hoặc những người có chuyên môn
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia Hội đồng Giám khảo Cuộc thi.
- Chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh xây
dựng và ban hành các tiêu chí chấm điểm đối với dự án khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp 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, các mô hình sáng tạo
thanh thiếu niên, nhi đồng trong trường học để tham gia Cuộc thi.

3

5. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh
Lựa chọn, giới thiệu, hỗ trợ tập thể/cá nhân đạt giải trong Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi.
6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Triển khai, phát động Cuộc thi đến đông đảo thanh niên và người dân
trên địa bàn biết, tham gia.
- Tổng hợp các dự án trên địa bàn có đăng ký tham gia Cuộc thi. Đồng thời
theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ cho các thí sinh tham gia cuộc thi đạt hiệu quả cao.
7. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Báo Đồng Tháp; Cổng
thông tin điện tử Tỉnh
Tăng cường truyền thông cho Cuộc thi, với nhiều hình thức, thể loại
phong phú, đa dạng.
8. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Cao đẳng Y tế
Đồng Tháp
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.
9. Đề nghị Trường Đại học Đồng Tháp
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.
10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội Tỉnh
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phối hợp tuyên truyền, phổ biến Cuộc
thi rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và người dân biết và tham gia.
Đề nghị các sở, ngành, địa phương, các đơn vị, cá nhân có liên quan thực
hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- TTTU;
KT. CHỦ TỊCH
- UBMTTQVN Tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trường ĐH Đồng Tháp;
- Trường CĐCĐ Đồng Tháp;
- Trường Y tế Đồng Tháp;
- Trung tâm hỗ trợ DN và KN Tỉnh;
- Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu;
- Các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT (VA).

Phạm Thiện Nghĩa
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