UBND TỈNH KON TUM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 2941 /SKHĐT-XTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2021

V/v mời tham gia Lớp tập huấn
về Lập dự án khởi nghiệp

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị, đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông
dân tỉnh; Tỉnh Đoàn; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon
Tum; Trường Cao Đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum;
- Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn, Hỗ trợ khởi
nghiệp tỉnh(1) (Tổ giúp việc Hội đồng);
- Các chủ dự án, ý tưởng khởi nghiệp; các cá nhân, tổ chức,
đoàn thể có nhu cầu tham dự tập huấn trên địa bàn tỉnh.
Trong khuôn khổ Chương trình công tác năm 2021(2), Sở Kế hoạch và
Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn về
phương pháp, quy trình viết dự án khởi nghiệp, cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, đoàn thể có ý định khởi nghiệp biết được
phương pháp, quy trình viết một dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
- Giúp các cá nhân, đoàn thể, hội viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ…
nâng cao chất lượng lập dự án, ý tưởng khởi nghiệp, hiện thực hóa các ý tưởng
khởi nghiệp đảm bảo hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra của dự án.
- Tập huấn, đào tạo cho cán bộ nòng cốt về khởi nghiệp các cấp, thành viên
Tổ giúp việc nhằm giúp cho các cán bộ, công chức này có thể hướng dẫn lại cho
những hội viên, đoàn viên, cá nhân khác tại địa phương chưa có điều kiện tham
gia đào tạo hoặc tham mưu cho các thành viên Hội đồng tư vấn, Hỗ trợ khởi
nghiệp tỉnh trong công tác xét duyệt, tư vấn hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi
nghiệp.
2. Nội dung
- Giới thiệu, hướng dẫn chung về phương pháp, quy trình lập dự án khởi
nghiệp.
- Hướng dẫn cách viết các khâu then chốt trong một dự án khởi nghiệp. Hỗ
trợ thực hành viết/sửa một số dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
(Chương trình tập huấn chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
Thành lập tại Quyết định số1635/QĐ-HĐTVHTKN ngày 21/5/2021 của Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp
tỉnh; Công văn số 1900 /SKHĐT-XTĐT ngày 16/7/2021 về Danh sách thành viên Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn,
hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(2)
Quyết định số: 16/QĐ-SKHĐT ngày 29/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
(1)
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3. Thời gian:
- Tập huấn trực tuyến hai ngày: 28-29/10/2021, bắt đầu từ 7h30 ngày
28/10/2021.
- Hỗ trợ thực hành viết, sửa dự án, ý tưởng khởi nghiệp sau tập huấn: từ
ngày 30/10 - 03/11/2021.
4. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom.
5. Đối tượng tham dự
- Cán bộ phụ trách khởi nghiệp thuộc: UBND các huyện, thành phố; Hội
liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện; Hội Nông dân tỉnh, huyện; Tỉnh Đoàn, Huyện
đoàn; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Trường Cao Đẳng Cộng đồng
tỉnh Kon Tum.
- Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng.
- Các chủ dự án, ý tưởng khởi nghiệp; các cá nhân, tổ chức, đoàn thể có
nhu cầu tham dự tập huấn trên địa bàn tỉnh.
(Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: (1) Đối với Hội Phụ nữ tỉnh; Hội Nông
dân tỉnh hỗ trợ thông báo rộng rãi đến các chủ dự án, ý tưởng khởi nghiệp do
đơn vị quản lý và hội viên các cấp để biết, tham dự; (2) Đối với Tỉnh Đoàn,
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Trường Cao Đẳng Cộng đồng tỉnh
Kon Tum hỗ trợ thông báo rộng rãi về Lớp tập huấn đến thanh niên, học sinh,
sinh viên…).
6. Đăng ký tham dự, tài liệu
- Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể có nhu cầu, quan tâm đến lớp tập huấn,
đề nghị đăng ký tham dự trước ngày 26/10/2021 tại đường link:
https://bitly.com.vn/p73pwi hoặc gửi file đăng ký (Theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm
theo) vào địa chỉ hòm thư công vụ ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn. Thông tin chi
tiết xin liên hệ số điện thoại: 02603.590.457 – 090.545.9321.
- Trên cơ sở thông tin học viên đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi tài liệu và
Hướng dẫn sử dụng Zoom cho học viên.
Học viên đăng ký tham dự nếu đảm bảo đủ về thời lượng theo nội dung
chương trình sẽ được cấp giấy chứng nhận khóa học.
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
Báo Kon Tum, (để biết,
đăng/đưa tin);
- Lưu: VT, XTĐT, HTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thị Thúy Hà
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Phụ lục 01
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
(Kèm theo Văn bản số:
/SKHĐT-XTĐT ngày
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

/10/2021

(Thời gian: 28/10 – 03/11/2021)
Thời gian

Nội dung

Người
thực hiện

Sáng ngày 28/10/2021

Từ 7h00 –
8h00

Từ 8h009h15

Ổn định học viên và khai mạc

Nội dung bài 1: Giới thiệu tổng quan về dự án và
sản phẩm
1. Giới thiệu chung về dự án khởi nghiệp
2. Mô tả sản phẩm

Ban tổ chức
(Sở Kế hoạch
và Đầu tư,
Trung
tâm
XTĐT
và
HTKN)

Giảng viên

9h15-9h30 Nghỉ giải lao
Nội dung bài 2: Chiến lược doanh nghiệp
Giảng viên
9h30đến
Hướng dẫn viết Sứ mệnh, Viễn cảnh, Mục tiêu ngắn
11h15
hạn, dài hạn
Chiều ngày 28/10/2021

13h30 đến
15h00
15h0015h15
Từ 15h15
đến 17h00

Nội dung bài 2: Chiến lược doanh nghiệp (tiếp theo)
1. Phân tích môi trường kinh doanh- phân tích cơ hội
thị trường
2. Lựa chọn chiến lược cho sản phẩm kinh doanh

Giảng viên

Nghỉ giải lao
Nội dung bài 3: Kế hoạch Marketing
1. Giới thiệu về tổng quan kế hoạch marketing
2. Dự báo nhu cầu khách hàng, dự báo số lượng mua
3. Lựa chọn khách hàng mục tiêu
Kĩ thuật chốt đơn, kịch bản telesale

Giảng viên
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Sáng Ngày 29/10/2021
Từ 7h00 7h30

Ổn định học viên và khai mạc

Từ 7h30
đến 9h00

Nội dung bài 3: Kế hoạch marketing (tiếp theo)
Định giá, phân phối, truyền thông

Ban tổ chức (Sở
Kế hoạch và Đầu
tư, Trung tâm
XTĐT và HTKN)

Giải lao 15phút
9h1510h00
Từ 10h00
đến 11h00

Nội dung bài 4: Kế hoạch nhân sự
Cơ cấu tổ chức, nhân sự tham gia, bảng mô tả công
việc, lương chi trả
Nội dung bài 5: Kế hoạch Sản xuất
Lãnh đạo
Cơ sở vật chất, địa điểm, cung ứng vật liệu, quy trình Thuế tỉnh
sản xuất, số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến

cục

Chiều ngày 29/10/2021
13h3016h00

Nội dung bài 6: Kế hoạch tài chính
1. Lập dòng tiền dự án
2. Thời gian hoàn vốn, NPV, IRR

Giảng viên

Nghỉ giải lao15 phút
Từ 16h15
đến 16h40

Từ 16h40
đến 17h00

- Trao đổi, giải đáp các thắc mắc thường gặp phải
trong quá trình viết kế hoạch
- Thực hiện bài đánh giá.
- Trao đổi về Kế hoạch Hướng dẫn thực hành: hỗ trợ
viết/sửa dự án (Thời gian 30/10 - 03/11/2021).

Giảng viên, Sở
KH-ĐT,
Trung
tâm XTĐT &
HTKN, học viên

Ban tổ chức (Sở
Kế hoạch và Đầu
Bế mạc
tư, Trung tâm
XTĐT và HTKN)
Từ ngày 30/10 - 03/11/2021: Hỗ trợ viết/sửa dự án Giảng viên, các
khởi nghiệp
chủ dự án, ý
tưởng
khởi
nghiệp

5

Phụ lục 02
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
Tham gia lớp tập huấn về Lập Dự án khởi nghiệp
(Kèm theo Văn bản số:
/SKHĐT-XTĐT ngày
của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
STT

Họ và tên

Địa chỉ/Đơn vị
công tác

Chức vụ

Điện thoại

/10/2021

Email

1
2
3
4
5

Kon Tum, ngày …… tháng …… năm 2021
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN
(Ký và ghi rõ họ tên thủ trưởng, đóng dấu đối
với Tập thể/ Ký & ghi rõ họ tên đối với cá nhân)

