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           HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH NAM ĐỊNH 

    BAN THƯỜNG VỤ 
 

                     Số: 103/BTV-GĐXH-KT  
V/v tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp 

 năm 2022 cấp tỉnh  

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Nam Định, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi:  -   Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố 

         -  Giám đốc các Chi nhánh TYM Nam Định 
 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KHPH-HLHPN-TTUDDVKH&CN ngày 

06/4/2022 giữa Hội LHPN tỉnh với Trung tâm ứng dụng, dịch vụ Khoa học và 

công nghệ (Sở Khoa học & Công nghệ) về việc tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp 

năm 2022 nhằm thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022. Sau 

01 tháng triển khai thực hiện, với tinh thần trách nhiệm của Hội LHPN các cấp, 

đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ và các thành viên 

TYM, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã nhận được 41 dự án/ý tưởng gửi về đảm 

bảo đúng thời gian quy định. Qua đánh giá, chọn lọc đã có 20 ý tưởng/dự án khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông 

thôn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đẩy mạnh 

phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh.   

Năm 2022 là năm thứ 5 Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo, triển khai 

thực hiện Đề án 939 trên địa bàn tỉnh, là tiền đề cho các giải pháp tiếp tục thực 

hiện các nội dung của Đề án trong thời gian tiếp theo. Để chuẩn bị cho các hoạt 

động Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 tại tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 

31/5/2022 đạt kết quả tốt đẹp, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban thường 

vụ Hội LHPN các huyện, thành phố, các chi nhánh TYM Nam Định tập trung chỉ 

đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với tỉnh tổ chức thành công buổi Tọa đàm “Các giải pháp 

hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19”: 

1.1. Đôn đốc các tập thể, cá nhân có ý tưởng/dự án khởi nghiệp tiêu biểu 

chưa có ảnh gửi kèm bản đăng ký (theo ghi chú trong danh sách gửi kèm) khẩn 

trương gửi ảnh hoạt động, ảnh sản phẩm qua Email tongtrungkien@gmail.com 

trước ngày 25/5/2022 để có tư liệu phục vụ sự kiện.  

* Yêu cầu: Ảnh hoạt động mới chụp trong 03 tháng trở lại đây. Ảnh đẹp, 

rõ nét, có chú thích hoạt động của ảnh. Chỉ gửi ảnh bằng file mềm, không in rửa.  

1.2. Chuẩn bị nội dung và hướng dẫn các đại diện ý tưởng/dự án tiêu biểu 

năm 2022 (theo danh sách gửi kèm) chuẩn bị nội dung/câu hỏi để chia sẻ, trao đổi 

tại buổi Tọa đàm với các chuyên gia thuộc các Ngân hàng, các cơ quan, sở, ngành 

chức năng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và ý tưởng khởi nghiệp phát triển thành 

công (theo gợi ý đính kèm). 

2. Phối hợp với tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp 

sáng tạo của phụ nữ. 
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2.1. Chuẩn bị các sản phẩm để giới thiệu, trưng bày tại hội nghị (ít nhất 10 

đầu sản phẩm) là các sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm có tem nhãn, mã vạch truy 

xuất nguồn gốc; các sản phẩm có nhu cầu kết nối thương mại. Ngoài ra, có thể 

tham gia giới thiệu thêm các sản phẩm có tính chất đặc trưng của địa phương tới 

đại biểu dự hội nghị. Các đơn vị tự thiết kế biểu tượng, logo, nhãn mác sinh động 

và ghi rõ các thông tin sản phẩm hàng hóa để quảng bá, kết nối giao thương và 

giới thiệu với các đại biểu tại hội nghị.  

2.2.  Gửi danh sách sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại hội nghị về Ban 

GĐXH-KT Hội LHPN tỉnh (theo địa chỉ Email minhha7778@gmail.com trước 

ngày 25/5/2021 để Ban tổ chức hội nghị bố trí, sắp xếp trưng bày. 

* Lưu ý: Ban tổ chức sẽ bố trí mỗi đơn vị 01 bàn trưng bày, giới thiệu sản 

phẩm hàng hóa. Các sản phẩm trưng bày phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, sạch, khô; không cồng kềnh; trọng lượng nhỏ, dễ trưng bày. Không mang 

sản phẩm là thủy, hải sản tươi sống; máy móc cồng kềnh, trọng lượng lớn.  

3. Tham gia các hoạt động phối hợp sau: 

- Mời đại diện các dự án/ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu hàng năm 

của đơn vị được biểu dương tham dự Hội nghị kết nối đầu tư và kết nối kinh 

doanh do Trung tâm Ứng dụng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh tổ chức vào ngày 03/6/2022. Mỗi huyện, thành phố đăng ký có 

ít nhất 01 ý tưởng (theo văn bản gửi kèm). Các ý tưởng đăng ký gửi về Hội 

LHPN tỉnh chậm nhất ngày 27/5/2022. (sẽ có Giấy mời tham dự gửi sau). 

- Tuyên truyền, vận động và phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn 

các ý tưởng khởi nghiệp và hội viên phụ nữ tích cực, chủ động đăng ký sản phẩm 

tham gia chương trình OCOP năm 2022 (theo Kế hoạch số 63/K-UBND ngày 

06/5/2022 của UBND tỉnh). 

Để nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 

2022 đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành 

phố, các chi nhánh TYM Nam Định quan tâm, khẩn trương triển khai chỉ đạo 

thực hiện. Đồng thời tích cực tuyên, truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và 

thành viên TYM chủ động tham gia góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung Đề 

án 939 tại địa phương./. 

Mọi vấn đề cần trao đổi làm rõ liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Hồng Mận-UVBTV, 

Trưởng Ban Gia đình xã hội - Kinh tế - ĐT 0947 990 316. 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi, 

- Lưu: KT, VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hà 
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