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Số: 965 /VPĐP-OCOP
V/v tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp gắn
với Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) trong sinh viên, thanh niên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương.
Nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP) theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời thúc đẩy và phát huy
vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên, sinh viên trong phát triển kinh tế nông
thôn và xây dựng nông thôn mới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong (Trường Khoa
học Xã hội và Nhân văn) tổ chức “Diễn đàn khởi nghiệp gắn với Chương trình
OCOP trong sinh viên, thanh niên”, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu:
- Triển khai mô hình khởi nghiệp sáng tạo OCOP với sinh viên, thanh niên
trên cả nước gắn với phát triển sản phẩm OCOP của một số địa phương nhằm duy
trì hoạt động khởi nghiệp sáng tạo OCOP trong sinh viên;
- Chuẩn bị cuộc thi “Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, sáng tạo cùng chương
trình OCOP” năm 2022;
- Kết nối thanh niên, sinh viên với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tạo điều
kiện hiện thực hóa các mô hình khởi nghiệp của sinh viên, thanh niên;
- Thành lập nhóm tư vấn phát triển ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, sinh
viên, từng bước hình thành Quy chế Khởi nghiệp Chương trình OCOP trong sinh
viên thanh niên.
2. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên, thanh niên cả nước đặc biệt là các trường Đại học, Cao đẳng khối
ngành khoa học xã hội, kinh tế, nông nghiệp, du lịch…, có độ tuổi từ 16-30;
- Yêu thích, đam mê các hoạt động sáng tạo, phát triển cộng đồng, khởi nghiệp;
- Có mong muốn học hỏi, kết nối mạng lưới để xây dựng, phát triển, triển khai
dự án khởi nghiệp;
- Cam kết tham gia đầy các lớp tập huấn và diễn đàn của chương trình;
- Đăng ký ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp vào năm 2022 (nếu có).
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3. Thời gian tổ chức:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01 - 22/11/2021.
- Thời gian diễn ra chương trình: Tháng 11 - 12 năm 2021.
4. Hình thức tổ chức: Tập huấn trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom.
5. Lợi ích khi tham dự diễn đàn:
- Được các chuyên gia tư vấn và hướng dẫn để biến ý tưởng thành các dự án
phát triển kinh doanh có tính khả thi;
- Được tiếp cận với chương trình tập huấn do các giảng viên, chuyên gia có
chuyên môn sâu về các lĩnh vực OCOP, khởi nghiệp và nông nghiệp, du lịch;
- Có cơ hội học hỏi với những doanh nhân/người khởi nghiệp thành công tại
Việt Nam;
- Có cơ hội đăng ký thi cuộc thi “Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, sáng tạo
cùng chương trình OCOP” năm 2022.
6. Hình thức đăng ký tham dự:
a) Đăng ký tham gia diễn đàn: https://bit.ly/DKDiendankhoinghiepOCOP
b) Đăng ký ý tưởng tham gia khởi nghiệp (trường hợp thanh niên sinh viên đã
có ý tưởng khởi nghiệp cần được hỗ trợ): https://bit.ly/YTUONGKHOINGHIEP
Sau khi đăng ký thành công, ban tổ chức sẽ tiến hành gửi thông tin đường dẫn,
hướng dẫn tham gia các buổi tập huấn và diễn đàn đến người tham dự qua email
đăng ký tham dự.
c) Theo dõi thông tin diễn đàn tại: Website: https://hcmussh.edu.vn/crd-su;
Fanpage: https://www.facebook.com/ptntsu.
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề nghị Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thông tin đến các cơ quan quản lý Chương trình OCOP các cấp
(huyện, xã), các chủ thể OCOP, các trường đại học, cao đẳng, các đoàn viên, thanh
niên trên địa bàn để có thông tin và đăng ký tham dự diễn đàn./.
Thông tin chi tiết về các lớp tập huấn xin liên hệ: Bà Ngân Thanh (Trung tâm
Saemaul Undong), điện thoại: 034.340.8189; email: crd-su.infor@hcmussh.edu.vn;
Ông Nguyễn Thành Luân (Phòng OCOP, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung
ương) điện thoại: 0986787295.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTNT Saemaul Undong – Trường
KHXH và NV TpHCM (để ph/hợp);
- Lưu: VT, OCOP.
P. OCOP
Đào Đức Huấn
P. HCTH
Trần Hải Đăng

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Tiến
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Phụ lục
KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG CÁC LỚP TẬP HUẤN VỀ DIỄN ĐÀN
(Kèm theo Công văn số 965 /VPĐP-OCOP ngày 11 / 11 /2021 của Văn phòng
Điều phối nông thôn mới Trung ương)
STT
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Nội dung
Giảng viên
Nội dung 1: Tập huấn trực
TS. Ngô Thị Thu Trang,
tuyến về phát triển ý tưởng Phó Giám đốc Trung tâm Phát
khởi nghiệp sáng tạo OCOP
triển Nông thôn – Saemaul
chủ đề “Thanh niên, sinh
Undong
viên khởi nghiệp, sáng tạo
TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ,
cùng OCOP”
Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Tập đoàn Xuân Nguyên
Nội dung 2: Diễn đàn trực
tuyến về “Khởi nghiệp
TS. Nguyễn Văn Kiền,
OCOP gắn với nông nghiệp Giám đốc Mekong Organics
hữu cơ trong sinh viên thanh
viên”
Nội dung 3: Diễn đàn trực
ThS. Ngô Hữu Thống,
tuyến về “Khởi nghiệp
Chánh Văn phòng Trung tâm
OCOP gắn với việc xây
Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao
dựng, phát triển và bảo hộ
công nghệ ĐHQG-HCM
thương hiệu”

Thời gian
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12/2021

12/2021

