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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

               BAN THƯỜNG VỤ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

          Số: 295/KH-BTV                                Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12  năm 2020 
“                 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1003/KH-UBND ngày 7/02/2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” được ban hành bởi Quyết định số 939/QĐ-TTg 

ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 939); Ban Thường 

vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

“Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

-  Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển 

kinh tế của thành phố. Thúc đẩy tinh thần khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp trong 

các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố; 

- Góp phần hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp 

nữ khởi nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác mới thành lập của phụ nữ 

thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn 

địa phương.  

- Tiếp tục phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng và hỗ trợ nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp sẽ khởi nghiệp thành công góp 

phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên các lĩnh vực 

nhất là lĩnh vực kinh tế. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương 

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

kinh doanh, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền 

vững   

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về 

khởi nghiệp và phát triển kinh tế; giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của phụ nữ 

mới khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ... 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu về khởi nghiệp, 

phát triển kinh tế; quảng bá, giới thiệu và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu 
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biểu của phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin 

điện tử/Facebook của Hội, các ngành và địa phương. 

2. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp. 

2.1. Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. 

2.1.1 Hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp  

- Khảo sát/rà soát ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của cá nhân và 

tập thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm nắm nhu cầu, phát hiện ý tưởng 

khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Trong đó, chú trọng phát hiện, giới thiệu các ý 

tưởng/dự án khởi nghiệp có tính mới, chất lượng, quy mô và sáng tạo ứng 

khoa học công nghệ vào việc thay đổi phương thức tổ chức sản xuất hoặc tạo ra 

sản phẩm/ dịch vụ mới trong các lĩnh vực. 

- Tiếp nhận, tổng hợp kế hoạch kinh doanh của các ý tưởng khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ. Tiến hành sàng lọc, xét duyệt 

và phân loại các ý tưởng có tính khả thi. 

- Hướng dẫn các ý tưởng khả thi cách xây dựng kế hoạch kinh doanh chi 

tiết để dự thi ý tưởng khởi nghiệp cấp quận/huyện, thành phố và Trung Ương. 

2.1.2 Tổ chức thi ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp khả thi cấp 

quận/huyện, thành phố 

- Thành lập Hội đồng thẩm định và thẩm định các ý tưởng khởi sự kinh 

doanh/khởi nghiệp khả thi; Hội LHPN các quận/huyện tổ chức thẩm định kế 

hoạch kinh doanh chi tiết khả thi tại địa phương để lựa chọn các ý tưởng xuất 

sắc tham gia dự thi cấp thành phố. 

- Tổ chức cho các ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp khả thi thuyết 

trình kế hoạch kinh doanh chi tiết và nghe ý kiến phản biện, nhận xét, đánh giá 

của Hội đồng thẩm định. 

- Trao thưởng cho các ý tưởng tham gia dự thi. 

2.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho 

cho cán bộ Hội và phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi. 

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về kinh doanh, xây dựng kế 

hoạch kinh doanh chi tiết; các chuyên đề liên quan đến hoạt động khởi sự kinh 

doanh, khởi nghiệp.  
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- Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết, phát triển mạng lưới/ 

chuỗi cửa hàng, quản trị doanh nghiệp, tiếp cận vốn tín dụng... cho các 

THT/HTX, các doanh nghiệp nữ nhỏ và vừa, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp... 

2.3. Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ 

khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

các doanh nghiệp nữ mới thành lập 

 Giới thiệu, hỗ trợ hội viên/ phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi 

nghiệp có nhu cầu được tư vấn về thủ tục hành chính, về chính sách liên quan 

đến khởi nghiệp để đề xuất các ngành liên quan hỗ trợ. 

2.4. Hỗ trợ tín dụng 

Tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu được tiếp 

cận tín dụng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và 

các nguồn vốn của tổ chức Hội để phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp. 

3. Tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 

- Tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm với chủ đề 

“Phụ nữ Đà Nẵng gắn kết truyền thống và đổi mới sáng tạo”. 

- Trao giải vòng chung kết cấp thành phố Hội thi “Ý tưởng Phụ nữ khởi 

nghiệp” năm 2021 

- Phối hợp với Vườn ươm doanh nghiệp, Hiệp hội nữ doanh nhân thành 

phố  tổ chức hoạt động giao lưu, truyền cảm hứng khơi dậy tinh thần khởi 

nghiệp (với một số nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo) 

4. Hoạt động kiên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại. 

- Lựa chọn sản phẩm khởi nghiệp tại địa phương tham gia giới thiệu, 

trưng bày tại các hội chợ trong và ngoài thành phố, ngày hội “Phụ nữ khởi 

nghiệp” cấp vùng do Trung ương tổ chức. 

- Tăng cường giới thiệu, kết nối các sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn 

thành phố về lĩnh vực thực phẩm để trưng bày và bán sản phẩm tại cửa hàng 

Thực phẩm sạch Sister Food – Kết nối sản phẩm khởi nghiệp Phụ nữ Đà Nẵng.  

- Xây dựng bộ sách lật về các sản phẩm phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp 

nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ  

1. Cấp xã/phường 
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- 100% Hội phụ nữ xã/phường triển khai khảo sát/rà soát nhu cầu, ý tưởng 

khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đến hội viên, phụ nữ tại địa phương. Đảm bảo 

có ít nhất 2 ý tưởng khả thi có tính mới, chất lượng, quy mô và sáng tạo tham 

gia thi ý tưởng khởi nghiệp cấp quận/huyện; 

 - Tiếp tục kết nối nguồn lực hỗ trợ, theo dõi, giúp đỡ các ý tưởng của phụ 

nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp tại địa phương từ năm 2017 đến nay; tích 

cực tổ chức kết nối/vận động họ tham gia vào các hoạt động của nhóm “Phụ nữ 

Đà Nẵng khởi nghiệp”. 

- Khuyến khích Hội LHPN các xã/phường tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi 

nghiệp” tại địa phương  (thông qua các hình thức như: phối kết hợp tổ chức, liên 

kết các xã/phường...). 

- Tham gia các hoạt động khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ 

quận/huyện tổ chức. 

2. Cấp quận/huyện  

- Đảm bảo có ít nhất 5 ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp khả 

thi có chất lượng và đạt giải cao (từ giải 1-5) tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 

cấp quận, huyện tham gia thi cấp thành phố;  

- Tiếp tục  kết nối nguồn lực để hỗ trợ thực hiện hóa những ý tưởng, mô 

hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp khả thi tại địa phương từ năm 2017 đến 

nay; 

- 100% Hội LHPN các quận/huyện tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp và 

khuyến khích tổ chức “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021”; thời gian tổ 

chức và hoàn thành các hoạt động trên trước ngày 30/6/2020; 

- Tư vấn, hỗ trợ giúp ít nhất 02 doanh nghiệp của phụ nữ thành lập mới 

trong năm 2021; 

- Giới thiệu, lựa chọn các doanh nghiệp/ hợp tác xã/ tổ hợp tác/mô hình 

phụ nữ phát triển kinh tế do nữ quản lý trên địa bàn tham gia trưng bày, giới 

thiệu và bán sản phẩm tại Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp thành phố. 

- Căn cứ vào danh sách/số lượng ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp khả thi đã 

được Hội LHPN các quận, huyện rà soát, tổng hợp năm 2020, tổ chức kết 

nối/vận động những hội viên phụ nữ khởi nghiệp này tích cực tham gia vào các 

hoạt động của nhóm “Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp”. 

- Tham gia các hoạt động khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 

tổ chức. 
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3. Cấp thành phố  

- Rà soát, lựa chọn ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp xuất sắc từ 

cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp quận/huyện và hướng dẫn hoàn thiện bảng Kế 

hoạch kinh doanh chi tiết dự thi cấp thành phố. 

- Tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp và tổ chức Ngày hội “Phụ nữ khởi 

nghiệp” vào tháng 7/2021. 

- Tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ, theo dõi, giúp đỡ các ý tưởng của 

phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp tại địa phương từ năm 2017 đến nay. 

- Tư vấn, hỗ trợ giúp ít nhất 10 doanh nghiệp của phụ nữ thành lập mới 

trong năm 2021. 

- Tham gia các hoạt động khởi nghiệp do Trung ương Hội tổ chức: Thi ý 

tưởng khởi nghiệp, Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp vùng,...  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN thành phố Đà Nẵng 

- Tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội triển khai Kế hoạch thực 

hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021 đạt hiệu quả. 

- Tranh thủ nguồn lực và chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ thành phố, các sở ban ngành liên quan để triển khai thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch này. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ 

trợ phụ nữ khởi nghiệp” trong các cấp Hội phụ nữ. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng 

hợp báo cáo kết quả về việc triển khai thực hiện Đề án cho Đoàn Chủ tịch TW 

Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

- Tiến hành ra mắt CLB “Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp” 

2. Hội LHPN các quận/huyện  

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp” năm 2021; 

- Chỉ đạo 100% các cơ sở Hội  xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề 

án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2021; đồng thời phân công cán bộ chuyên 

trách theo dõi, tham mưu, triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ Phụ nữ khởi 

nghiệp. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thông qua hoạt động giao ban tại 

Thành Hội;   
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- Theo dõi, phát hiện các gương điển hình trong phát triển kinh tế, khởi sự 

kinh doanh, khởi nghiệp để biểu dương khen thưởng cũng như khích lệ tinh thần 

khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ.  

- Gửi về Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN thành phố: 

+/ Tổng hợp các ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp năm 2021 trước  

15/04/2021 (Mẫu 01- đính kèm).  

+/ Kế hoạch kinh doanh của các ý tưởng tham gia thi cấp thành phố trước  

30/06/2020 (Mẫu 5.1. Mẫu kế hoạch kinh doanh chi tiết). 

+/ Tổng hợp kết quả hỗ trợ các ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp 

giai đoạn 2017-2025 (Mẫu 02 - đính kèm) và báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”năm 2021 trước ngày 31/10/2021. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi 

nghiệp” năm 2021 của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, đề nghị Hội LHPN các 

quận/huyện triển khai thực hiện đạt kết quả./. 
 

   

                  

 

 

 

                        

                                                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nơi nhận : 
- T/ trực,T/vụ; 

- Hội LHPN các quận/huyện và 56 xã/phường; 

- CB C/trách; Ban Kinh tế; Kế toán; 

- Lưu VT. 

     

     

     

     

     

     

      

        TM. BAN THƯỜNG VỤ 

               PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 Trần Thị Thu Hạnh 
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Đơn vị: Hội LHPN quận/huyện…………..                                                                                                                                           Mẫu 01 

 

BIỂU MẪU TỔNG HỢP CÁC Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP/KHỞI SỰ KINH DOANH 

Năm: ………….. 

 

TT Tên ý tưởng 

Thông tin cá nhân về người 

thực hiện ý tưởng 

Thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

Tóm tắt về ý tưởng 

kinh doanh 

(Nêu rõ tên, điểm 

mới, điểm khác biệt 

của sản phẩm/dịch 

vụ... Mong muốn của 

ý tưởng là gì? ) 
Họ tên Địa chỉ 

Số điện 

thoại 

Năm 

thành 

lập 

Loại hình 

(Doanh 

nghiệp, Hợp 

tác xã, Tổ 

hợp tác, Tổ 

liên kết, Hộ 

KD cá 

thể…) 

Lĩnh vực 

(Nông nghiệp, 

tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ, 

thực phẩm, công 

nghệ sinh học,…) 

Giấy phép đăng 

ký kinh doanh 

(nếu có) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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BIỂU MẪU THEO DÕI CÁC Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP/KHỞI SỰ KINH DOANH  

(GIAI ĐOẠN 2017 – 2025) 

TT 
Tên ý 

tưởng 

Thông tin cá 

nhân người 

thực hiện 

Thông tin về cơ 

sở sản xuất, 

kinh doanh 

Năm 2021 

Hỗ trợ 

Giải quyết việc 

làm cho lao động 

tại địa phương 

Phát triển tổ chức bộ máy kinh doanh  

và sản phẩm/dịch vụ 

Giải  

thể 
Khác 

Tổ chức bộ máy kinh doanh 
Sản 

phẩm/dịch vụ 
H

ọ
 t

ên
 

Đ
ịa

 c
h

ỉ 

S
ố

 đ
iệ

n
 t

h
o

ạ
i 

N
ă

m
  

th
à

n
h

 l
ậ

p
 

L
o

ạ
i 

h
ìn

h
 

L
ĩn

h
 v

ự
c
 

V
ố

n
 k

h
ô

n
g

  

h
o

à
n

 l
ạ

i 

V
a

y
 v

ố
n

 

S
in

h
 k

ế
 

T
h

à
n

h
 l

ậ
p

  

H
T

X
 

K
h

á
c
 

N
g

h
èo

 

C
ậ

n
 n

g
h

èo
 

K
h

u
y

ết
 t

ậ
t 

K
h

á
c
 

T
ổ

/n
h

ó
m

 S
X

 

T
ổ

 h
ợ

p
 t

á
c
 

H
ợ

p
 t

á
c 

x
ã

 

D
N

 t
ư

 n
h

â
n

 

C
.t

y
  

T
N

H
H

 

C
.t

y
 c

ổ
 p

h
ẩ

n
 

S
ả

n
 p

h
ẩ

m
 

m
ớ

i 

D
ịc

h
 v

ụ
 m

ớ
i 

                ĐVT: triệu đồng   ĐVT: Số người Đánh dấu (x) Ghi cụ thể (x)   

Năm 2017                                       

1                                                     

2                                                     

...                                                     

Năm 2018                                       

1                                                     

2                                                     

...                                                     

Năm 2019                                       

1                                                     

2                                                     

...                                                     

Năm 2020                    

1                           

2                           

...                           

Năm 2021                    

1                           

2                           

…                           

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   
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