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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 939 

 

Số:             /KH-BCĐ 

                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Ninh Thuận, ngày     tháng 5 năm 2022 

                        

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” 

 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 

------------ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2018-2025 (gọi tắt là Đề án 939); căn cứ Kế hoạch số 

1202/KH-ĐCT, ngày 02/3/2022 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về thực 

hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2022; Ban Chỉ đạo Đề án 939 tỉnh 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 939 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 

355/KH-UBND ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, qua đó 

nâng cao nhận thức cho phụ nữ và toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi 

nghiệp, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo môi trường cho 

phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng… mạnh dạn tham gia khởi 

nghiệp, tạo tác động xã hội, góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và 

đất nước. 

2. Thúc đẩy phong trào phụ nữ nông thôn khởi nghiệp, thông qua việc 

thành lập các doanh nghiệp/hợp tác xã khởi nghiệp nhằm tạo việc làm, nâng cao 

thu nhập cho người dân, trong đó có phụ nữ, góp phần thực hiện hiệu quả 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

3. Kết nối mọi nguồn lực, gắn kết hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo cho phụ nữ; tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư, giới thiệu, quảng bá 

sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu nhằm thu hút đa thành phần phụ nữ 

tham gia các hoạt động phụ nữ khởi nghiệp và tham gia vào tổ chức Hội. 

4. Kế hoạch hoạt động cần bám sát mục tiêu, giải pháp của Đề án và 

nguồn lực của từng địa phương, đơn vị để triển khai có hiệu quả. Tăng cường 

công tác phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của từng đơn vị, địa phương trong 

quá trình triển khai thực hiện Đề án; chủ động huy động các nguồn lực để triển 

khai Đề án. 

 II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

- Ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được nâng cao nhận thức, 

phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 
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- 70% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc 

làm, khởi nghiệp. 

- Hỗ trợ ít nhất 40 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. 

- Tư vấn, hỗ trợ ít nhất 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh/Hợp tác xã/tổ 

hợp tác mới thành lập, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về 

khởi nghiệp, phát triển kinh doanh: 

- Tiếp tục đa dạng hóa hình thức, đối tượng truyền thông trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài phát thanh truyền hình, mạng xã hội, 

facebook, zalo, fanpage, trang điện tử của các ngành, địa phương, qua sinh hoạt 

tổ/nhóm, câu lạc bộ,… về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; mô hình khởi nghiệp thành công, 

qua đó thúc đẩy lan tỏa tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ. 

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ  tích cực tham gia xây dựng 

các mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong 

lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; mô hình cơ giới hóa trong 

sản xuất nông nghiệp; mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết trong sản xuất, 

tiêu thụ; mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; mô hình tổ 

chức, quản lý sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ... 

- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh 

doanh; vị trí, vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. 

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp: 

- Tổ chức Hội thi phụ nữ khởi nghiệp, với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp 

nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” 

- Tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh. 

- Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác do nữ làm chủ, phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ hoàn lương 

tái hòa nhập cộng đồng…  

- Động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng, công 

trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng công nghệ cao, tham gia sản phẩm OCOP 

của địa phương (sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ môi 

trường)... đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng. 

-Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ 

khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo, thành công trong sản 

xuất kinh doanh. 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý 

tưởng kinh doanh khả thi: 
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+ Hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội phụ nữ các cấp cách xây dựng ý 

tưởng/dự án kinh doanh để hướng dẫn cho hội viên, phụ nữ viết đề xuất ý tưởng 

tham dự Ngày phụ nữ khởi nghiệp. 

+ Giới thiệu tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản 

xuất kinh doanh do nữ làm chủ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực 

quản lý điều hành, quản trị sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, xây dựng 

thương hiệu, sở hữu trí tuệ, khoa học, công nghệ... 

 + Tư vấn, kết nối cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham 

gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. 

+ Phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác do nữ làm chủ tham gia các hội chợ, hội thảo, liên kết giới thiệu, quảng bá 

sản phẩm trong và ngoài tỉnh. 

+ Phối hợp tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 

kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương 

hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản 

phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương. 

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng:  

+ Tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho phụ nữ; các tổ hợp tác, hợp tác xã, 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ mới thành lập có 

nhu cầu được tiếp cận tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh, Quỹ 

quốc gia giải quyết việc làm... để phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp. 

+ Chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì nguồn quỹ Hỗ trợ phụ nữ 

khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp để hỗ trợ vốn không hoàn lại/vốn vay không lấy 

lãi/vốn vay lãi xuất thấp cho phụ nữ nghèo có nhu cầu khởi nghiệp/khởi sự kinh 

doanh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

3. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh: 

- Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi 

chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ theo Quy 

chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. 

- Tham gia góp ý xây dựng văn bản đề xuất chính sách về phát triển 

doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH 

1. Xây dựng chuyên mục/chuyên trang tuyên truyền trên sóng Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Nội dung: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò 

của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế; giới thiệu các gương điển hình khởi 

nghiệp thành công 
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- Số lượng: 02 lần/năm. 

- Thời gian: Phát sóng vào tuần đầu tiên của quý II và quý IV năm 2022. 

- Địa điểm: Phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

2.  Hội nghị tập huấn: 

- Nội dung: Nâng cao năng lực quản lý điều hành, quản trị sản xuất kinh 

doanh, quản trị tài chính, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, khoa học - công 

nghệ cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

- Thành phần: Cán bộ Hội, Ban giám đốc, Ban quản lý HTX, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ 

hợp tác do nữ làm chủ; nữ tiểu thương,… 

 - Số lượng: 50 người/lớp x 4 lớp (01 ngày/lớp). 

- Thời gian: Quý II/2022. 

- Địa điểm: Tại Hội LHPN tỉnh. 

3. Tổ chức Hội thi “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh 

- Chủ đề: “Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” 

- Thành phần: Hội LHPN tỉnh, huyện, xã; các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ. 

- Số lượng: 7 đội thi. 

- Thời gian: Quý III/2022. 

- Địa điểm: Tại tỉnh. 

4. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: 

- Số lượng: 40 phụ nữ. 

- Đối tượng: Phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ tiếp cận các 

nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh. 

V. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động cấp tỉnh được trích từ ngân sách 

Nhà nước theo quy định, lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án của các 

sở ngành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

- Các hoạt động cấp huyện do UBND các huyện, thành phố bố trí ngân 

sách địa phương để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai có hiệu 

quả các hoạt động tại mục IV của kế hoạch này. 
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- Truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh 

doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. 

- Xây dựng dự toán kinh phí các hoạt động triển khai thực hiện trong năm 

2022 theo kế hoạch đề ra gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện Đề án năm 2022 của các đơn vị liên quan, 

báo cáo UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam trước ngày 

30/11/2022.   

2. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển 

khai thực hiện Kế hoạch trong khả năng cân đối của ngân sách địa phương và 

hướng dẫn đơn vị thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách thực hiện các quy định 

về xử lý thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai lồng 

ghép hoạt động của kế hoạch với các chương trình/dự án về hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp do Sở chủ trì. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp thực hiện Đề án, 

lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình giảm 

nghèo bền vững, đề án dạy nghề, tạo việc làm... liên quan do Sở chủ trì. 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

- Phối hợp thực hiện các hoạt động của Kế hoạch do Sở chủ trì: Đào tạo 

nghề nông nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ HTX trong 

lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 

- Phối hợp lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong triển 

khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chương trình 

OCOP của tỉnh. 

6. Sở Công thương: Phối hợp với Hội LHPN tỉnh hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp, phát triển doanh nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất, ứng dụng công 

nghệ trong sản xuất hàng hóa nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có đủ điều 

kiện tham gia, lồng ghép các đề án/chương trình thuộc lĩnh vực hoạt động 

khuyến công và xúc tiến thương mại do Sở Công thương chủ trì. 

7. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển 

giao, đổi mới công nghệ và tiếp cận các nguồn vốn của Trung ương, địa phương; 

hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp do nữ làm chủ tạo lập, quản lý và bảo vệ tài 

sản trí tuệ; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nữ làm chủ 

nói riêng phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa và các 

chính sách về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng và sức sáng 

tạo của phụ nữ. 
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8. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn các cơ quan Báo chí địa 

phương, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền về Quyết định 

939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 

phản ánh về vị trí, vai trò của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Tăng cường 

thời lượng, chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về 

phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; xây dựng phóng sự, các tin, bài tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Phối hợp với Hội LHPN tỉnh lồng ghép 

các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình/Đề án phát triển 

kinh tế tập thể của tỉnh. 

10. Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Thực hiện tốt văn bản thỏa thuận về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn 

đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; thỏa thuận liên ngành về tổ 

chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ; tạo điều kiện hỗ 

trợ vốn vay cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác do nữ làm chủ. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Đề án 

trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 939 tỉnh. Chủ động xây dựng kế 

hoạch, bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động đảm 

bảo hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch 

tại địa phương. 

Trên là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022, các sở, ngành, đoàn thể và UBND các 

huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện và báo cáo 

kết quả thực hiện Đề án năm 2022 về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Hội LHPN tỉnh) 

trước ngày 20/11/2022 để tổng hợp theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:                                                       
- TW Hội LHPN VN (b/c); 
- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Thành viên BCĐ; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 
- Lưu: VT, VXNV. NY.  

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=55/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-09T15:33:49+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Long Biên<longbien@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-05-09T16:39:56+0700


		2022-05-09T16:40:10+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-05-09T16:40:59+0700




