
NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” NĂM 2022  

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày         /        /2022 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

 

TT Các hoạt động thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp/thực hiện 

I ĐỐI VỚI CẤP TỈNH    

1 Hoạt động về truyền thông    

1.1 

Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền khởi 

nghiệp; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm trên 

các báo in, báo điện tử, truyền hình… 

 

Quý II-

IV/2022 

 

Sở Lao động - TBXH 

 

 

Các Sở, ngành: Thông tin – 

Truyền thông, Giáo dục và Đào 

tạo, Tỉnh đoàn; Báo Lào Cai; 

Đài Phát thanh - Truyền hình; 

UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Các cơ sở GDNN. 

 

1.2 

Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm 

tuyên truyền về khởi nghiệp cho học sinh, sinh 
viên trong các cơ sở GDNN (sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, 

áp phích, cẩm nang…) 

1.3 
Tổ chức các buổi truyền thông về khởi nghiệp tại 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

 

1.4 

Hướng dẫn các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp sử 

dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng 

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, 

các fanpage, youtube...cho HSSV trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

 

1.5 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người làm công tác 

hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở GDNN; 

đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi 

nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 



2 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 

2022. 

Quý 

II/2022 
Sở Lao động - TBXH 

Các Sở, ngành: Thông tin – 

Truyền thông; Giáo dục và Đào 

tạo; Tài chính; Tỉnh đoàn. 

3 

Kết nối, làm việc với các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh cung cấp cho thanh niên cơ hội thực tập 

và đào tạo tại chỗ. 

 

Quý III - 

IV/2022 
Sở Lao động - TBXH 

Các Sở, ngành: Giáo dục – Đào 

tạo; Tỉnh Đoàn; các Cơ sở Giáo 

dục nghề nghiệp. 

4 

Tổ chức cho học sinh, học viên tham gia Cuộc thi 

“Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần 
thứ V - 2022 cấp quốc gia. 

Quý 

IV/2022 
Sở Giáo dục - Đào 

tạo 

Các sở, ngành: Lao động – 

TBXH; Tỉnh đoàn; các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và các đơn 

vị có liên quan. 

5 

Hỗ trợ cho thanh niên trong các sáng kiến khởi 

nghiệp kinh doanh và tạo môi trường thuận lợi 

cho hoạt động kinh doanh. 

Quý II - 

III/2022 
Tỉnh Đoàn 

Sở Lao động - TBXH và các tổ 

chức, đơn vị có liên quan. 

6 
Tổ chức Hội nghị kết nối việc làm cho thanh niên 

dân tộc thiểu số tại các huyện. 

Quý 

III/2022 
Tỉnh Đoàn 

Các Sở, ngành: Lao động – 

TBXH; Giáo dục - Đào tạo; 

UBND các huyện và đơn vị có 

liên quan. 

7 

Tổ chức các Hội thi tay nghề, Hội thi thợ giỏi đề 

nghị xét tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”, 

giải thưởng “Lương Định Của”. 

Quý III-

IV/2022 
Tỉnh Đoàn 

Các sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị có liên quan. 

8 

Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

khởi nghiệp do thanh niên làm chủ phục hồi hậu 

Covid-19; hỗ trợ thanh niên công nhân mất việc 

trở về địa phương do dịch bệnh Covid-19, chú 

trọng tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, 

giới thiệu việc làm cho thanh niên sớm ổn định 

công việc. 

Quý II - 

III/2022 
Tỉnh Đoàn 

Các sở, ngành, Hiệp Hội Doanh 

nghiệp; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và các đơn vị có 

liên quan. 

9 
Tổ chức các hình thức giới thiệu sản phẩm do 

thanh niên sản xuất; hỗ trợ các cơ sở kinh doanh 

Quý II - 

III/2022 
Tỉnh Đoàn 

Các sở, ngành, Hiệp Hội Doanh 

nghiệp; UBND các huyện, thị 



nhỏ mở rộng quy mô để thành lập doanh nghiệp 

nhỏ. Tổ chức đăng ký hỗ trợ các hộ thanh niên 

thoát nghèo bền vững 

xã, thành phố và các đơn vị có 

liên quan. 

II ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN    

1 

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án 

“Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025” năm 2022. 

Quý 

II/2022 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Các phòng: Lao động – TBXH; 

Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; 

Huyện đoàn; Các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn. 

2 

Tổ chức tuyên truyền về nội dung khởi nghiệp 

cho học sinh, sinh viên trên các phương tiện 

thông tin đại chúng tại địa phương 

Quý II-

IV/2022 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - 

Truyền hình. 

3 

Tổ chức các hoạt động tìm kiếm nguồn kinh phí, 

kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối 

với các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên 

Quý II-

IV/2022 
Các cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp 

Các đơn vị liên quan; Các doanh 

nghiệp. 

4 

Thực hiện các hoạt động gắn kết giữa các cơ sở 

GDNN với doanh nghiệp, phối hợp với các doanh 

nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập, trải 

nghiệm thực tế, qua đó giúp cho học sinh, sinh 

viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh để định hướng và tích lũy kinh 

nghiệm khi khởi nghiệp. 

Quý II-

IV/2022 

 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Các đơn vị liên quan; các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; Các 

doanh nghiệp 

5 

Khai thác, sử dụng nguồn thông tin, học liệu từ 

Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

quốc gia, các fanpage, youtube... cho HSSV trong 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Quý II-

IV/2022 
Các cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp 
Các đơn vị liên quan. 

6 

Khuyến khích các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp 

xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 

nghiệp từ kinh phí vận động xã hội hóa. 

Quý 

IV/2022 
Các cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp 

Các đơn vị, tổ chức liên quan; 

Các doanh nghiệp. 
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