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  Kính gửi:       - Huyện đoàn Hòa An; 

:                                             - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

  Kính gửi:          - Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  Kính gửi 

Thực hiện Kế hoạch số 820-KHPH/SKHCN-TĐTN, ngày12 tháng 8 năm 

2020 của Sở Khoa học và Công nghệ và Tỉnh Đoàn Cao Bằng, phối hợp Tổ chức 

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng” năm 

2020 của Sở Khoa học và công nghệ và Tỉnh đoàn Cao Bằng. 

Nhằm Cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, 

tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên nói chung; tạo lập môi trường 

thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi 

nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, phát triên tài nguyên bản địa, hình thành các sản phâm đặc trưng, tham gia hiệu 

quả chương trình “Mỗi xã một sản phấm”; Thanh niên tham gia cơ câu lại ngành 

nông nghiệp; thu hút hỗ trợ, đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đối 

với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp. Ủy 

ban nhân dân huyện Hòa An đề nghị các cơ quan, đơn vị, Huyện đoàn Hòa An, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Huyện đoàn Hòa An 

- Tổ chức triển khai phát động Cuộc thi đến các cơ sở trực thuộc và đoàn viên 

thanh niên trên địa bàn; 

- Tổng hợp các ý tưởng, đề án, dự án. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, tổ 

chức liên quan tổ chức lựa chọn các ý tưởng, đề án, dự án tham gia Cuộc thi cấp 

tỉnh. 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi đến đông đảo đoàn 

viên, thanh niên trên địa bàn địa phương. 

- Tùy điều kiện thực tiễn của địa phương, tổ chức cuộc lựa chọn ít nhất 03 ý 

tưởng, đề án, dự án tiêu biểu nhất gửi về Ban tố chức Cuộc thi cấp tỉnh. 

- Tổng hợp các dự án trên địa bản có đăng ký tham gia cuộc thi; theo dõi, 

hướng dẫn, hỗ trợ cho các thí sinh tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả cao. 
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- Thường xuyên tư vấn, định hướng, hỗ trợ các ý tưởng trong quá trình tham 

gia Cuộc thi cấp tỉnh. 

2. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo lực lượng Đoàn thanh niên triển khai phát động Cuộc thi đến các cơ 

sở trực thuộc và đoàn viên thanh niên trên địa bàn; 

- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung cuộc thi đến đông 

đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. 

- Tùy điều kiện thực tiễn của địa phương, lựa chọn ít nhất 03 ý tưởng, đề án, 

dự án tiêu biểu nhất gửi về Huyện đoàn Hòa An để lựa chọn tham gia Cuộc thi cấp 

tỉnh. 

3. Các phòng, ban, đơn vị, tổ chức liên quan 

- Phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai Cuộc thi, giới thiệu, hỗ trợ lập hồ sơ 

các mô hình, dự án có tính mới, tính khả thi, phù hợp với điều kiện của địa phương 

tham gia Cuộc thi các cấp. 

4. Đối tượng, điều kiện và thể lệ cuộc thi 

Được quy định tại Kế hoạch số 820-KHPH/SKHCN-TĐTN đính kèm Công 

văn này. 

Trên đây là nội dung triển khai cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh 

niên nông thôn tỉnh Cao Bằng” năm 2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Huyện đoàn 

Hòa An, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Huyện Đoàn để giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                                                                 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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