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KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
của ngành Giáo dục năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 413/KH-BGDĐT ngày 15/4/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi
nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Kế hoạch) của ngành Giáo dục năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 2493/KH-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp
đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ
học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục
năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch trong điều
kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, tập trung đẩy mạnh việc đổi mới công tác truyền
thông và phương pháp tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của học sinh,
sinh viên (HSSV) về khởi nghiệp, giúp HSSV chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ
trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.
2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp
của Đề án theo chiều sâu, tập trung việc thay đổi tư duy, nhận thức của đội ngũ lãnh
đạo, huy động sự tham gia của tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, giáo viên (gọi
chung là giáo viên), tập trung xây dựng mô hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các
cơ sở giáo dục phù hợp với đặc điểm từng đơn vị và địa phương.
3. Đẩy mạnh công tác đào tạo kiến thức kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ
sở giáo dục. Thúc đẩy tạo môi trường hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu hình thành
các dự án khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, ưu tiên việc nghiên
cứu, thực hành trải nghiệm trong các môi trường doanh nghiệp.
4. Xây dựng môi trường trải nghiệm, hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV dựa trên
hoạt động kết nối với các nguồn lực xã hội hóa, các đối tác, doanh nghiệp, ...
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Công tác truyền thông
a) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục khai thác, cập nhật thông tin trên Fanpage
của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV; trên cổng
khởi nghiệp: http://dean1665.vn.
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b) Định hướng về nội dung, hình thức để các cơ sở giáo dục xây dựng clip
giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị.
c) Theo dõi trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online; kết nối cổng
khởi nghiệp với tất cả các cơ sở đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các dự án
khởi nghiệp của HSSV.
d) Truyền thông về Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi
nghiệp” lần thứ 5 - năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) trong toàn ngành giáo dục của
tỉnh Gia Lai.
2. Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp
a) Tăng cường công tác giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy hướng
nghiệp cho học sinh phổ thông, tạo điều kiện và hỗ trợ HSSV phát triển ý tưởng
khởi nghiệp tại đơn vị và địa phương.
b) Cử cán bộ, giáo viên tham gia hội thảo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp
vụ, phát huy hiệu quả công tác tư vấn khởi nghiệp cho HSSV do Bộ GDĐT tổ
chức.
c) Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho
các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh
doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.
d) Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai các nội dung của Thông tư quy
định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ
sở giáo dục. Hướng dẫn xây dựng các mô hình đổi mới sáng tạo gắn với khởi
nghiệp, hướng nghiệp tại các địa phương.
3. Triển khai Cuộc thi
a) Phát động phong trào khởi nghiệp, triển khai Cuộc thi theo Thể lệ Cuộc thi
tại cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn.
b) Khuyến khích các cơ sở giáo dục, đào tạo triển khai Cuộc thi đến HSSV,
mỗi đơn vị giới thiệu nhiều nhất 02 dự án tham gia sơ tuyển.
c) Cuộc thi cấp tỉnh
- Thời gian tổ chức cuộc thi, dự kiến:
+ Chấm lý thuyết: Từ 12/9/2022 đến hết ngày 16/9/2022 (05 ngày).
+ Chấm thuyết minh dự án qua video và chấm chọn dự án tham dự Cuộc thi
cấp quốc gia: Từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022 (05 ngày).
- Hình thức tổ chức cuộc thi: Trực tuyến hoặc trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức cuộc thi: Dự kiến tại Trường Trung học phổ thông chuyên
Hùng Vương.
d) Cuộc thi cấp quốc gia
- Số lượng dự án tham gia: 02 dự án.
- Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức (Bộ GDĐT thông báo sau).
4. Đăng ký dự thi: Số lượng đề tài, dự án (gọi chung là dự án); đối tượng,
lĩnh vực và hồ sơ dự án đăng ký dự thi
a) Số lượng dự án tham gia: Dự kiến 82 dự án.
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Mỗi đơn vị tổ chức lựa chọn 01 dự án có chất lượng dự thi.
b) Đối tượng tham gia: Học sinh đang học lớp 8, 9, học sinh trung học phổ
thông, học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, sinh
viên các trường cao đẳng, đại học, phân hiệu đại học trên địa bàn tỉnh có kết quả
xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2021-2022 từ khá trở lên, tự nguyện tham gia
Cuộc thi.
c) Lĩnh vực dự thi:
- Khoa học, công nghệ;
- Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;
- Nông, lâm, ngư nghiệp;
- Giáo dục, y tế;
- Dịch vụ, du lịch;
- Tài chính, ngân hàng;
- Kinh doanh tạo tác động xã hội;
- Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.
d) Hồ sơ dự án đăng ký dự thi bao gồm:
d1) Bản đăng ký dự thi: Mỗi đơn vị dự thi lập 01 bản đăng ký dự thi (gồm
bản giấy dấu đỏ và file mềm) có đầy đủ thông tin chính xác của 01 giáo viên
hướng dẫn và tối đa 05 học sinh tham gia dự thi, kèm ảnh chân dung (ảnh màu, cỡ
4x6cm) được chụp trong thời gian không quá 06 tháng có chữ ký và đóng dấu của
thủ trưởng đơn vị dự thi (đính kèm phụ lục 1).
d2) Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4 (lề trái
3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách dòng đơn), kiểu chữ Times New
Roman, cỡ chữ 14, không quá 15 trang (đính kèm phụ lục 2).
d3) Sản phẩm gửi kèm bài dự thi
- Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03
phút (đính kèm phụ lục 3);
- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).
d4) Nộp hồ sơ đăng kí dự thi: Nộp trực tiếp cho Ban tổ chức Cuộc thi, dự
kiến ngày nộp từ 11/7/2022 đến hết ngày 31/7/2022.
d5) Thông tin chi tiết và thể lệ Cuộc thi (Sở GDĐT thông báo sau).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường
xuyên (GDTrHCTTX)
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở chuẩn bị
các điều kiện để tổ chức Cuộc thi theo đúng kế hoạch.
- Thành lập các ban, bộ phận liên quan tổ chức Cuộc thi.
- Chỉ đạo các phòng GDĐT, trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở thực
hiện đúng kế hoạch.
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2. Phòng Kế hoạch và Tài chính
Phối hợp với Phòng GDTrHCTTX xây dựng và quyết toán kinh phí tổ chức,
khen thưởng cho học sinh và giáo viên tham gia Cuộc thi.
3. Các phòng GDĐT
- Chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai Cuộc thi bảo đảm phù hợp với
đặc điểm tình hình địa phương.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng Kế hoạch và phát động
Cuộc thi tại đơn vị, giới thiệu cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn và Fanpage của
Chương trình https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV.
- Đề xuất các đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
tìm nguồn hỗ trợ cho học sinh khởi nghiệp và tham gia Cuộc thi.
- Tổ chức thi hoặc lập Hội đồng lựa chọn 01 dự án có chất lượng, đạt tiêu chí
của Cuộc thi gửi về Sở GDĐT tham gia Vòng thi cấp tỉnh.
- Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm
2022 và Cuộc thi về Sở GDĐT khi có yêu cầu.
4. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và
đơn vị, triển khai Cuộc thi kịp thời đến toàn thể CB, GV, NV và HSSV.
- Thường xuyên theo dõi Trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT, Sở GDĐT
để nắm bắt thông tin về thực hiện Kế hoạch và tiến trình Cuộc thi.
- Tranh thủ sự đầu tư từ các tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp hỗ trợ
HSSV khởi nghiệp.
- Chịu trách nhiệm tổ chức thi hoặc xét, chọn 01 dự án đạt chất lượng và tiêu
chí của Cuộc thi gửi về Sở GDĐT tham gia Vòng thi cấp tỉnh.
- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2022, kết quả
Cuộc thi, báo cáo về Sở GDĐT khi có yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên với ý tưởng
khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022. Yêu cầu các đơn vị
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở
GDĐT
(qua
Phòng
GDTrHCTTX,
đia
chỉ
Email:
giaoductrunghocgialai@gmail.com; điện thoại 094.475.4568) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Vụ GDCTHSSV;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để p/h);
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (để p/h);
- Sở Khoa học và Công nghệ (để p/h);
- Các phân hiệu đại học (để p/h);
- Các trường cao đẳng (để p/h);
- Các phòng GDĐT (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

5

