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KẾ HOẠCH
Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022
Thực hiện Công văn số 413/KH-BGDĐT ngày 15/4/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên
khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên
khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục tỉnh Bến Tre năm 2022, cụ thể
như sau:
I. Mục đích
1. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 1665 (theo
Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”) trong
điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, tập trung đẩy mạnh việc đổi mới công tác
truyền thông và phương pháp tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của học
sinh (HS) về khởi nghiệp, giúp HS chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi
nghiệp trong và ngoài nhà trường.
2. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án theo chiều sâu, tập
trung việc thay đổi tư duy, nhận thức của đội ngũ lãnh đạo các đơn vị, huy động sự
tham gia của tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên, tập trung xây dựng mô hình hỗ
trợ HS khởi nghiệp phù hợp với đặc điểm từng đơn vị.
3. Đẩy mạnh công tác đào tạo kiến thức kỹ năng khởi nghiệp trong từng đơn
vị. Thúc đẩy tạo môi trường hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu hình thành
các dự án khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, ưu tiên việc nghiên
cứu, thực hành trải nghiệm trong các môi trường doanh nghiệp.
4. Hỗ trợ các đơn vị kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt
động khởi nghiệp tại đơn vị.
II. Nội dung thực hiện
1. Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông về khởi nghiệp cho HS
THCS, THPT.
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo (chỉ đạo các trường THCS), trường THPT tổ
chức triển khai Tài liệu giảng dạy khởi nghiệp kinh doanh bậc THCS và THPT
tỉnh Bến Tre.
b) Tiếp tục mở rộng quy mô HS THPT, trung tâm GDNN-GDTX học nghề
phổ thông “Tìm hiểu kinh doanh”.
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c) Truyền thông về Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi
nghiệp” lần thứ V; tổ chức cho HS tham gia dự thi theo điều kiện của đơn vị.
2. Tạo môi trường cho HS trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, hình
thành ý tưởng, dự án khởi nghiệp
a) Tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học
kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
b) Các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng,
các cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ, các doanh nghiệp,... trên địa bàn tỉnh
và khu vực lân cận trong việc tổ chức tham quan, hướng dẫn, đánh giá và phát triển
các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HS.
c) Duy trì và phát triển các Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, Câu lạc bộ khởi
nghiệp,… trong nhà trường.
3. Kinh phí
- Đối với cấp Trung học cơ sở và Trung tâm GDNN-GDTX: Kinh phí cho
hoạt động giáo dục khởi nghiệp trích từ kinh phí sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo
phân cấp quản lí.
- Đối với cấp Trung học phổ thông: Kinh phí cho hoạt động giáo dục khởi
nghiệp do thủ trưởng đơn vị cân đối từ nguồn ngân sách được phê duyệt và từ
nguồn vận động xã hội hóa theo quy định hiện hành.
III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung giáo dục khởi
nghiệp trong các trường THCS, THPT.
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung giáo dục khởi nghiệp trong các
trường THCS, THPT; báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX
- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung, hoạt động khởi nghiệp
tại đơn vị.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo theo chế
độ báo cáo định kỳ 6 tháng và cuối năm.
Nơi nhận:

- Ban GĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- Các phòng GD&ĐT (để thực hiện);
- Các trường THPT (để thực hiện);
- Trường PT Hermann Gmeiner (để thực hiện);
- Các TTGDNN-GDTX (để thực hiện);
- Lưu: VT, Website Sở.
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