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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 03 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn 

nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc; 

- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 

1564/UBND-VX2 ngày 15/3/2022; nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện Ngày hội 

Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại Trường Đại học 

Công nghệ Giao thông - cơ sở Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn 

nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc; Văn phòng đại 

diện, phóng viên thường trú các báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh; các cơ 

quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử, xuất bản Bản tin: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sâu rộng các hoạt động diễn ra trong sự kiện 

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV diễn ra tại Vĩnh Phúc, 

từ đó nhằm cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy 

sức trẻ cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp. 

- Thời gian tuyên truyền: từ ngày 23/3/2022 - 30/3/2022. 

- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cơ sở 2, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Nội dung tuyên truyền: theo nội dung Thông cáo báo chí của Ban Tổ chức sự 

kiện gửi kèm theo văn bản này. 
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2. UBND các huyện, thành phố: 

Chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã và các 

phương thức truyền thông cơ sở khác trên địa bàn tuyên truyền thường xuyên, liên tục 

về các nội dung tại Mục 1 nêu trên bằng nhiều hình thức khác nhau như: hệ thống đài 

truyền thanh cơ sở cấp huyện và cấp xã, mạng xã hội zalo, facebook; tuyên truyền trực 

quan, lưu động. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ 

đạo và tổ chức triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Trường ĐHCNGTVT (P/h); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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Phụ lục: 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, sinh viên lần thứ IV 

(SV_STARTUP) 

 

Ngày 26/3/2022, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (cơ sở 2 Vĩnh 

Phúc), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn 

TNCSHCM, Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 

và Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc 

gia của học sinh, sinh viên lần thứ IV (SV_STARTUP). Sự kiện có sự tham dự của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội; 

lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo địa phương.  

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm với với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi 

nghiệp của  học  sinh,  sinh  viên (HSSV);  giúp HSSV thay đổi tư duy, nhận thức, dám 

nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Tăng 

cường các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

của HSSV có tính khả thi cao. Tôn vinh các cá nhân, tập thể có những ý tưởng sáng 

tạo, giải pháp kinh doanh mới, phù hợp thực tiễn. Ghi nhận sự đóng góp tích cực của 

các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan, doanh nghiệp, các cá nhân đã quan tâm, 

ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khởi nghiệp của HSSV. 

Các hoạt động chính tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, sinh viên 

lần thứ IV gồm: Chương trình Khai mạc (dự kiến 8h30’-11h30’ ngày 26/3/2022); Phiên 

Đối thoại chính sách “Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp cho HSSV - Vai trò 

của Nhà trường, Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư và Địa phương” (14h00’-17h00’ ngày 

26/3/3022);  Diễn đàn “Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV & Tiềm năng khởi 

nghiệp của HSSV theo nhóm ngành” (14h00’-17h00’ ngày 26/3/2022); Chung kết cuộc 

thi HSSV với  ý tưởng khởi nghiệp lần thứ IV (SV_STARTUP) và Chương trình trao 

giải và bế mạc (14h00’-17h00’ ngày 27/3/2022). 

Điểm nhấn của sự kiện là Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 

(SV_STARTUP) được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 400 trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp và các trường THCS, THPT tham gia. Cuộc thi dành cho HSSV có đội tuổi 

từ 12-24 tuổi, đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng sư phạm, THCS, THPT 

trên toàn quốc. Cuộc thi được phát động từ tháng 4/2021 và đã nhận được gần 400 dự 

án. Các dự án được đánh giá chất lượng, đa dạng, tập trung vào nhiều lĩnh vực.  

70 dự án xuất sắc nhất được lọt vào Vòng Bình chọn và vòng Chung kết của 

Cuộc thi. Đặc biệt, năm 2021, nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức cuộc thi Khởi 

nghiệp cấp trường hoặc cấp tỉnh để lựa chọn ra các dự án xuất sắc nhất tham dự vòng 

toàn quốc. Trong đó, có 2 dự án xuất sắc đến từ học sinh THCS. Nhiều dự án đã được 

triển khai và bước đầu thành công, một số dự án đã chuyển sang giai đoạn có lãi và các 

chỉ số doanh thu, lợi nhuận có mức độ tăng trưởng khá ấn tượng. Cuộc thi mang lại cơ 

hội lớn để các đội thi tiếp cận với cơ hội đầu tư cũng những kiến thức thực tế từ Hội 



4 

 

đồng giám khảo là các doanh nhân đến từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư có khả năng 

đầu tư.  

Tại sự kiện sẽ diễn ra hoạt động tham quan các không gian trưng bày ý tưởng 

khởi nghiệp của học sinh, sinh viên thuộc 08 lĩnh vực: Khoa học, công nghệ; Công 

nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, y tế; Dịch vụ, du lịch; Tài 

chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề khác và lĩnh vực 

kinh doanh khác. Với tổng số khoảng 70 không gian trưng bày (được lựa chọn từ gần 

400 ý tưởng, dự án gửi đến Ban Tổ chức). 

Một số kết quả sau 4 năm triển khai Đề án 1665  
Ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg 

về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với 

mục tiêu: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến 

thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà 

trường. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực 

hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau 

khi tốt nghiệp. 

Sau 04 năm triển khai thực hiện Đề án 1665,với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu 

quả cùng với sự nỗ lực chung tay của các bộ, ngành, địa phương và của các cơ sở đào 

tạo, Đề án 1665 đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. 

Về công tác hỗ trợ đào tạo: Tỉ lệ các cơ sở giáo dục đại học đưa khởi nghiệp 

thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn, tăng từ 30% cuối năm 2020 lên 33% cơ sở đào 

tạo vào cuối năm 2021, với tối thiểu 01 tín chỉ/môn học. 75% cơ sở đào tạo đã tổ chức 

được các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho sinh viên thông qua các lớp kỹ năng khởi 

nghiệp. 100% các cơ sở đào tạo đa xây dựng các chương trình truyền cảm hứng khởi 

nghiệp cho sinh viên thông qua các diễn đàn, Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. 

Hình thành mạng lưới 200 cán bộ tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào 

tạo trong cả nước, trong năm 2018, 2019 tổ chức tập huấn được 03 chuyên đề về hỗ trợ 

khởi nghiệp cho các cán bộ này bao gồm: Công dân tích cực; đổi mới sáng tạo; Kỹ năng 

vận hành không gian khởi nghiệp dành cho sinh viên. Tổ chức tập huấn cho 200 cán 

bộ, giáo viên của 62 sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bạc Liêu về phương pháp tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh 

trung học phổ thông.  

Về tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp: Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 

2158/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc giao nhiệm vụ tổ 

chức thí điểm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các cơ sở 

đào tạo cho 03 cơ sở giáo dục đại học; Có 50% các cơ sở đào tạo đã thành lập được các 

câu lạc bộ khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên dựa trên thế mạnh của các cơ sở đào 

tạo. 70 cơ sở đào tạo đã bố trí được các không gian chung hỗ trợ khởi nghiệp dành cho 

HSSV. Có khoảng 45 cơ sở đào tạo (chiếm 25% số cơ sở đào tạo) đã thành lập được 

các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong đó có khoảng hơn 10 trung tâm thực 

hiện việc ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp của sinh viên.  
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Về hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp và kinh phí triển khai thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp: Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 26/2021/TT-

BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ GDĐT về nghiên cứu khoa học sinh viên trong các cơ 

sở giáo dục đại học, trong đó có quy định các hoạt động khởi nghiệp hiện nay là các 

hoạt động nghiên cứu khoa học và các đơn vị được sử dụng nguồn kinh phí của nghiên 

cứu khoa học dành cho hoạt động khởi nghiệp. Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 về hướng dẫn nguồn kinh phí sự nghiệp 

triển khai Đề án 1665. Một số cơ sở giáo dục, đào tạo đã nghiên cứu vận dụng và xây 

dựng các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại các nhà trường. 

Về công tác truyền thông: Bộ GDĐT đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân Xây dựng cổng thông tin hỗ trợ khởi nghiệp, thường xuyên duy trì các bài viết 

trên cổng và cung cấp tài liệu, các hoạt động khởi nghiệp của quốc gia, quốc tế cho cán 

bộ giảng viên và HSSV trong cả nước. Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu của các 

cơ sở giáo dục đại học về các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động hỗ trợ 

khởi nghiệp của nhà trường để tuyên truyền, giới thiệu năng lực các trường đến HSSV 

và xã hội. 

Tổ chức Cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp và Ngày hội khởi 

nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên: Cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức hằng năm, sau 

03 lần tổ chức số dự án khởi nghiệp của HSSV tăng dần theo từng năm và hàm lượng 

khoa học công nghệ trong các dự án ngày càng cao. 50% các đại học, học viện, trường 

đại học đã có các cuộc thi về khởi nghiệp cấp trường, hằng năm mỗi trường có khoảng 

từ 10 đến 20 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên tham dự các cuộc thi. 100% các 

Sở GDĐT đã có học sinh tham gia Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp. Một số địa 

phương đã tổ chức được các cuộc thi riêng và có số số lượng dự án ý tưởng lớn. Một 

số ý tưởng, dự án của sinh viên đã được thành lập doanh nghiệp hoặc được các doanh 

nghiệp lớn mua lại. Trong số đó một số doanh nghiệp đã đến các vòng gọi vốn Series 

B, Series C. 

Trong giai đoạn tiếp theo, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp quan 

trọng nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong các nhà trường, hướng tới xây dựng 

các trường đại học thực sự là Trung tâm của đổi mới sáng tạo. Trong đó, tiếp tục chỉ 

đạo các cơ sở đào tạo nghiên cứu xây dựng môn học đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đưa 

vào chương trình đào tạo dưới dạng chính khóa (bắt buộc hoặc tự chọn) hoặc đưa vào 

các chương trình đào tạo ngoại khóa, ngắn hạn bảo đảm giúp sinh viên hiểu về khởi 

nghiệp và đánh giá đúng khả năng, năng lực của bản thân.  

Nghiên cứu đề xuất số lượng giảng viên, cán bộ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đảm 

bảo các hoạt động hiệu quả. Xây dựng các chương trình ươm tạo, tăng tốc đối với các 

dự án khởi nghiệp của sinh viên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của cựu sinh viên trên 

cơ sở kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức ươm tạo ngoài cộng đồng để hình thành 

các doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Tiếp tục huy động các nguồn lực của trường, nguồn lực xã hội hóa xây dựng các 

không gian chung, các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành dành riêng cho khởi nghiệp 

để hỗ trợ việc sản xuất thử và phát triển các sản phẩm khởi nghiệp đảm bảo thiết thực, 
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phù hợp với các nhóm, ngành đào tạo. Tăng cường phối hợp nhà trường và doanh 

nghiệp để hỗ trợ học sinh, sinh viên thực hành, trải nghiệm, phối hợp sản xuất thử các 

sản phẩm mẫu. 

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho việc triển 

khai các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. Phối hợp với các bộ, ngành 

liên quan nghiên cứu thành lập các Quỹ cộng đồng, quỹ quyên tặng để đầu tư ban đầu 

cho các dự án khởi nghiệp của HSSV. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để triển 

khai các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. 

Bộ GDĐT cũng sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ HSSV 

khởi nghiệp. Trong đó, nghiên cứu thí điểm về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp tham gia đầu tư, góp vốn vào các dự án ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, giảng 

viên phù hợp với quy định của pháp luật; nghiên cứu cơ chế đặt hàng, phối hợp, nghiên 

cứu và thương mại hóa sản phẩm giữa doanh nghiệp, nhà trường và giảng viên, HSSV; 

nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt 

động khởi nghiệp… 

Phiên đối thoại “Chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp 

cho học sinh, sinh viên - Vai trò của Nhà trường, Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư và 

Địa phương” 

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của Học sinh, Sinh viên lần 

thứ 4 sẽ diễn ra phiên đối thoại “Chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp 

cho học sinh, sinh viên - Vai trò của Nhà trường, Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư và Địa 

phương” tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cơ sở 2, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, vào ngày 26/3. 

Tại phiên đối thoại, các diễn giả sẽ tập trung đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ nút 

thắt, điểm nghẽn khi xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo phát triển toàn diện qua hai chủ đề: Chủ đề 1: “Cơ sở pháp lý, thực tiễn đào tạo và 

kinh nghiệm tổ chức, phát triển hoạt động khởi nghiệp gắn với địa phương”. Chủ đề 2: 

“Cơ sở pháp lý, chính sách phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp gắn với nghiên cứu khoa 

học, sở hữu trí tuệ, thành lập quỹ/vườn ươm”. 

Phiên đối thoại có sự tham dự của đại diện các Bộ: GDĐT, Khoa học và Công 

nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc; cùng đại diện các cơ quan quản lý, 

các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, đại diện các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục tham gia Ngày 

hội, đại diện một số đơn vị đồng hành, đơn vị hỗ trợ, các chuyên gia, các quỹ, doanh 

nghiệp, các Tập đoàn kinh tế và HSSV... 

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

 Tham khảo thông tin về Đề án tại: 

https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV/Dean1665.vn 

Đầu mối truyền thông sự kiện: Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 0943.316.147; 0985.111.179./. 
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