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KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2018 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về
việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, UBND
huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn
2018-2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực của phụ nữ, khuyến khích phụ nữ
có những ý tưởng kinh doanh mới, sự sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh để khởi
nghiệp, khởi sự kinh doanh.
2. Các hoạt động của kế hoạch tập trung vào việc trợ giúp nhằm thực hiện
hóa các ý tưởng kinh doanh, sự sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh được xuất phát
từ nhu cầu thiết thực của người dân nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đảng
bộ huyện về phát triển các ngành nghề, dịch vụ trên địa bàn huyện.
3. Quan tâm, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nữ có quy mô nhỏ, các
doanh nghiệp mới thành lập trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa
bàn huyện.
4. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, ban ngành
địa phương trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm
góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát
triển các thành phần kinh tế.
5. Tranh thủ các nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ phụ
nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch
vụ có chất lượng cao và bền vững.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật, các
thành phần kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề
nghiệp, khởi nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp,
tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.
- Thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các
hợp tác xã, các tổ liên kết, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của
phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực
hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc
gia về bình đẳng giới.
- Góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi
nghiệp, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bình giới trong lĩnh vực kinh tế.
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2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các cơ quan,
ban ngành tham gia triển khai kế hoạch được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ
trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.
- 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm,
khởi nghiệp.
- Hỗ trợ ít nhất 50 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.
- Phối hợp, hỗ trợ thành lập 4-5 tổ liên kết/tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.
- 100% tổ liên kết/ tổ hợp tác do phụ nữ quản lý được tư vấn, hỗ trợ để phát
triển và duy trì hoạt động.
- Thành lập “Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển” từ các nguồn vốn tài chính vi
mô, Quỹ tín dụng – tiết kiệm quay vòng hỗ trợ phụ nữ do Hội liên hiệp Phụ nữ
huyện quản lý.
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng
- Đối tượng trực tiếp: Phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh
nghiệp; phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ liên kết/tổ hợp tác, hợp tác
xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; ưu tiên phụ nữ thuộc hộ
nghèo, khó khăn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, ven biển,
đầm phá, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.
- Đối tượng gián tiếp: Các cơ quan, ban ngành, địa phương, tổ chức và cá
nhân có liên quan tham gia thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.
2. Thời gian thực hiện
- Giai đoạn 1: Từ năm 2018-2020.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2021-2025.
3. Địa bàn thực hiện: 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
IV. HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP
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 đối với sự phát triển kinh tế
1.1. Chỉ tiêu
Giai đoạn 1 (2018 – 2020)
- 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các cơ quan, ban ngành
tham gia triển khai Kế hoạch được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ
nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.
- 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm,
khởi nghiệp.
- Xây dựng và duy trì ít nhất một chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp trên
Đài truyền thanh huyện (01 tháng/chuyên mục).
- Xây dựng các mô hình thí điểm tuyên truyền tại cộng đồng ở 03 đơn vị đại
diện cho vùng ven biển, vùng lúa trọng điểm và vùng đất cát nội đồng; tổng kết rút
kinh nghiệm để triển khai trên diện rộng gồm: Quảng Ngạn, Quảng Thái và Quảng
Phước.
Giai đoạn 2 (2021 – 2025)
- Duy trì chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp trên Đài truyền thanh huyện
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(01 tháng/chuyên mục).
- Chỉ đạo nhân rộng mô hình thí điểm trên toàn huyện.
1.2. Nội dung, giải pháp
a) Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với
sự phát triển kinh tế, kết quả thực hiện kế hoạch
- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; Đề án
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, “Kế
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20172020, định hướng đến năm 2025”; giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của phụ nữ
mới khởi nghiệp, các mô hình/tổ hợp tác mới thành lập...
- Xây dựng và duy trì chuyên mục về phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh
doanh phát trên Đài truyền thanh huyện; giới thiệu điển hình tiêu biểu phụ nữ khởi
nghiệp tại các buổi sinh hoạt Chi hội, các Hội nghị sơ kết, tổng kết của Hội...
- Tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng các cá nhân, tập thể điển hình
tiên tiến trong phát triển kinh tế, phối hợp và lựa chọn, đề xuất các điển hình tiên
tiến trong khởi nghiệp sáng tạo.
b) Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chính sách của Đảng, Nhà nước
về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, kết quả các gương điển hình thực hiện Kế
hoạch; sau 03 năm tổng kết rút kinh nghiệm.
- Lồng ghép truyền thông tại các cuộc sinh hoạt tổ/nhóm, Câu lạc bộ, các
mô hình hoạt động của Hội.
2. Hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo phát triển kinh doanh và khởi nghiệp
2.1. Chỉ tiêu
a) Giai đoạn 1 (2018 - 2020)
- Hỗ trợ 20 - 30 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.
- Thành lập 2 - 3 tổ liên kết/tổ hợp tác trên địa bàn huyện.
- Nâng cao năng lực cho 90% cán bộ Hội các cấp, 100% phụ nữ khởi
nghiệp, khởi sự kinh doanh, tổ liên kết/tổ hợp tác mới thành lập về kỹ năng kinh
doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
và phát triển doanh nghiệp.
b) Giai đoạn 2 (2021 - 2025)
- Tiếp tục hỗ trợ 20 - 30 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.
- Thành lập mới 2 - 3 Tổ liên kết/Tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.
- Nâng cao năng lực cho 100% cán bộ Hội cấp huyện và 100% phụ nữ khởi
nghiệp, khởi sự kinh doanh và các tổ liên kết/ tổ hợp tác mới thành lập về kỹ năng
kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi
nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
2.2. Nội dung, giải pháp
a) Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo
- Kết nối nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo, đổi mới
của phụ nữ đã được lựa chọn; hỗ trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân phụ nữ có ý tưởng/công trình
nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao (sản xuất/kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn,
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bảo vệ môi trường... đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng).
- Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng
kinh doanh khả thi.
+ Phối hợp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khởi sự kinh
doanh, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tiếp cận vốn tín dụng dành cho hội
viên, phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng thương hiệu/sở hữu trí tuệ; các chính sách
pháp luật về thuế, môi trường kinh doanh trong xu thế hội nhập.
+ Tổ chức các lớp tập huấn về tài chính; hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn
cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
+ Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp
tham gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức khởi sự kinh doanh và các
chương trình hỗ trợ khởi nghiệp khác cho phụ nữ.
+ Giới thiệu các chương trình, tài liệu về kiến thức khởi sự kinh doanh, phát
triển doanh nghiệp có lồng ghép giới.
- Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo.
+ Tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ
đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí
tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất/sản phẩm chủ lực, đặc sản
của địa phương. Kết nối với các đơn vị chức năng để tư vấn pháp lý.
+ Phát hiện, giới thiệu các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ có dự án khởi
nghiệp, khởi sự kinh doanh có khả năng tăng trưởng nhanh để được hỗ trợ từ Đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, “Kế
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20172020, định hướng đến năm 2025”.
+ Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm.
- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng:
+ Tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ mới khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh
có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ các Tổ chức tín dụng.
+ Hỗ trợ vốn cho phụ nữ có đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, hợp tác xã,
tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể) phát triển kinh doanh thông qua vốn từ Quỹ hỗ
trợ phụ nữ phát triển của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, tài chính vi mô và các tổ chức
tín dụng.
b) Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Tổ liên kết/Tổ hợp tác
mới thành lập
- Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho thành viên các Tổ liên kết/ Tổ
hợp tác; tổ chức một số hoạt động điểm về xúc tiến thương mại cho các Tổ liên
kết/Tổ hợp tác...
- Tư vấn, hỗ trợ nâng cao chất lượng của các tổ chức, câu lạc bộ tiểu
thương trên địa bàn.
- Kết nối giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại thông qua các trang
thông tin điện tử của địa phương.
c) Hoạt động liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại hỗ trợ phát
triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác
- Đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho Ban quản lý Tổ hợp
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tác/Hợp tác xã.
- Tư vấn, tập huấn cho Ban Quản lý các Hợp tác xã, Tổ hợp tác liên kết với
các tổ chức, doanh nghiệp.
- Tư vấn, đào tạo nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp cho hội viên, thành
viên Hợp tác xã/Tổ hợp tác.
3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách luật pháp hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp, phát triển kinh doanh
- Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách
về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ theo Quy chế giám sát của Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức thành viên.
- Phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về phát triển doanh
nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.
- Tham gia góp ý xây dựng văn bản đề xuất chính sách về phát triển doanh
nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.
- Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch định kỳ, theo giai đoạn.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch.
V. KINH PHÍ
1. Nguồn kinh phí thực hiện đề án do ngân sách huyện cấp theo Quyết định số
939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thực hiện các hoạt động của Đề án.
2. Giao Hội liên hiệp Phụ huyện hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí thực
hiện Đề án gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Hội đồng nhân dân
huyện xem xét, phê duyệt.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội liên hiệp Phụ nữ huyện
- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan triển khai
thực hiện Kế hoạch.
- Tổ chức đánh giá, hướng dẫn sơ kết, tổng kết; xây dựng kế hoạch chi tiết
thực hiện hàng năm, giai đoạn.
- Tổ chức hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm
tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch với Thường trực Huyện ủy,
Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; tham mưu bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù
hợp thực tế, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.
- Hàng năm, xây dựng kinh phí thực hiện gửi phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện thẩm định trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê duyệt.
2. Phòng Tài chính- Kế hoạch
- Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí từ Ngân sách huyện để
triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Triển khai các nhiệm vụ được giao trách nhiệm trong Nghị quyết số
35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
- Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện triển khai lồng ghép các hoạt
động của kế hoạch với các chương trình/dự án về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
khởi nghiệp.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện trong hoạt động xúc tiến thương
mại, phát triển thị trường, chương trình khuyến công cho phụ nữ.
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- Hỗ trợ Hội liên hiệp Phụ nữ huyện giới thiệu và tiêu thụ thực phẩm an
toàn.
- Chỉ đạo triển khai lồng ghép với các chương trình, hoạt động hàng năm
nhằm phát triển doanh nghiệp nữ và thành lập doanh nghiệp.
- Phối hợp trong việc hướng dẫn, tư vấn pháp lý cho các đơn vị trong việc
đăng ký nhãn hiệu sản phẩm của các tập thể, cá nhân.
4. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Trường Trung cấp nghề
- Phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện trong công tác đào tạo nghề cho
phụ nữ.
- Phối hợp giám sát, đánh giá thực hiện Kế hoạch.
5. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện
Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công có trách nhiệm
phối hợp thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
trong các chương trình, đề án liên quan của các cơ quan, ban ngành.
6. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Quan tâm, tạo điều kiện để Hội liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn thực hiện kế
hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình khác đang triển khai trên địa bàn.
- Hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương theo quy định.
VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Hội liên Hiệp Phụ nữ huyện
Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn các ban ngành, địa
phương xây dựng Kế hoạch thực hiện của đơn vị mình; tham mưu UBND huyện
báo cáo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND tỉnh, UBND huyện theo quy định; tổ
chức tổng kết đánh giá hàng năm về tình hình thực hiện, tổ chức sơ, tổng kết đánh
giá giữa kỳ và báo cáo tổng kết giai đoạn 2018-2025.
2. Hội liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và
UBND huyện
Đôn đốc, báo cáo thường xuyên về UBND huyện tình hình, kết quả triển
khai thực hiện Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Hội LHPN tỉnh;
- Thường vụ Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CVVX;
- Lưu VT.
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