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BCH DOAN TNH BINH PHU'OC DOAN TNCS HO CHI MINH 

-CV/TDTN-BPT Blnh Phwó'c, ngày2Otháng 7 näm 2020 
"V/vphát d5ng cus5c thi "Du an khó'i nghip 

sang tgo thanh niên nóng thón näm 2020" 

KInh gin: Ban Thiro'ng vii các huyn, thj, thành Doàn và Doàn trijc thuc. 

Can cü K hoich s 269-KHITWDTN-TNNT ngày 16/6/2020 cüa Ban Bi 
thu Trung IxcYng Doàn TNCS Ho ChI Minh ye vic to chüc Cuc thi Dr an khi 
nghip sang tao  thanh niên nông thôn nAm 2020; 

Thrc hin Chuang trInh Cong tác Doàn và phong trào thanh thiêu nhi näm 
2020; 

Nhm c vu, khuyn khIch và xây dirng tinh than khi nghip, 1p nghip, 
tham gia phát triên kinh tê cüa thanh niên, nói chung; tao  1p môi trung thutn 
lcii dé thiic day, ho trçl thanh niên nông thôn, nói riêng trong qua trInh khi 
nghip dôi rnâi sang tao,  nhât là trong linh virc nông nghip üng dung cong ngh 
cao, phát triên tài nguyen bàn dja, hInh thành các san phâm dc tnrng, tham gia 
hiu qua chuang trInh "MOi xa mt san phâm", Ban Thumg viii Tinh Doân dê 
nghj Ban Thung vii các huyn, thi, thành Doàn và Doàn trrc thuc th?c hin 
mt so ni dung, cii the nhu sau: 

1. To chüc triên khai, phát dng Cuc thi "Dir an khâi nghip sang tao 
thanh niên nông thôn" näm 2020 den các co s Doàn true thuc, doàn viên, 
thanh nien, nhât là thanh nien nông thôn tai  dja phuang duqc biêt vâ däng k 
tham gia Cuc thi (theo máu dáng /c) gt'ri kern); hra ch9n nhUng 2 tu&ng, dê an 
tiêu biêu nhât gri vêTinh Doàn. 

2. Tuyên truyên ye mlic dIch, nghTa, ni dung và hInh thirc dir thi (co 

The lé chi tiét kern theq) den doàn vien, thanh niên trén da bàn toàn tinh; theo 
dOi, hithng dan, ho trq thI sinh tham gia Cuc thi dat  hiuquà. 

Dê Cuc thi dUçYC trien khai rng khäp và dat  kêt qua, thu hut nhiêu 
tuOng, de an tham gia, Ban Thung viii Tinh Doàn dê nghj Ban Thithng vi các 
huyn, thj, thành Doàn và Doàn trirc thuc to chüc tuyên truyên rng rãi trên các 
trang mang xâ hi, trang thông tin din ti:r cüa Doàn the cap; dông thai 1ira chçn 
CáC tithng, de an tham gia dir thi g1ri ye Tinh Doàn qua Ban Phong trào theo 
dja chi: So 880 quOc lô 14, phuè'ng Tiên Thành, thành phO Dông Xoài, tinh BInh 
Phizc trtrrc ngày 10/8/2020. 

M9i chi tit, d nghj lien h ding chI Doàn Thj Nhun, chuyên vien Ban 
Phong trào Tinh Doàn, email: banphongtrao.tdbpgmail.com;  so din thoai: 
0797.54.5679 

Trân tr9ng! 
TM. BAN THING VJ TINH DOAN 





THE LI 
Cuôc thi "Diy an khói nghip sang tio thanh niên nông thôn" nãm 2020 

(Ban hành Kern theo Ké' hoach so' 269-KH/TWDTN-TNNTngày 16/6/2020 cia 
Ban BI thir Trung uv'ng Doàn) 

I. BOI TU'JNG THAM GIA 

- Là thanh niên Viêt Nam, cO tui di tü 18 - 35; Co tu1ng, dê an khâi 
nghip trong linh vrc nông nghip. 

- Các di tirçmg dir thi cuc thi "Dir an khâi nghip sang tao  thanh niên 
nông thôn" nàm 2020 dàng k dr thi theo Ca nhân hoc nhOm (mi nhOm không 
qua 03 ngithi). 

+ Di vOi cá nhân du thi theo hInh thüc cá nhãn: 01 thI sinh chi duçc np 
thi da 01 tithng, d an di,r thi. 

+ Di vOi cá nhân dii theo theo hinh thirc nhóm: 01 cá nhân cO th tham 
gia nhiu nhóm, nhung chi duqc là nhóm trirâng cüa 01 nhóm. Nu thI sinh cO 
01 bài d%r thi dang k theo hInh thi'rc Ca nhân thI không dirge tham gia nhóm vâi 
tir cách là nhóm tnirâng. 

II. TIIIJ TUC BANG K vA HO S D1Y THI 

1. Hinh thi'rc dang k d thi: Các thI sinE dang k) và np h so dr thi ye 
các tinh, thành doàn. 

2.Hsogm 

- Phiu dàng k dij thi (theo mu). 

- Bàn gith thiu thông tin tác giã, nhóm tác giã. 

- Bàn k hoach san xut, kinh doanh hoàn ehinh (Bàn thuyt minh, mô tã 
v tithng, d an khâi nghip). 

III. QUY B!NH yE BAt DIX THI 

1. The thtrc trInh bay 

- Bài dir thi dirge dãnh may và in trên kh A4, c chü 14, phông chü 
Times New Roman. 

- Bài dir tin dirge dóng thành tip,  bao gm trang bia và nOi  dung trinh bay. 

- Thi sinh cO th trinh bay theo các hInh thirc khác, nhu'ng the hin dirge 
rO tixâng dir thi. 



2. Go'i ye ni dung trInh bay 5 ttróng dir thi 

Gm the tu'âng, dê an san xut, kinh doanh v các linh virc: Trng trot, 
chàn nuôi, thüy san, lam nghip, diem nghip, cong nghip bão quãn, ch bin, 
lang ngh, thit bj nông nghip, du ljch nông nghip, du ljch cong dng, cong ngh 
thông tin phiic vi1 san xut và tiêu thi,i san phrn nOng nghip. Các tithng, d an 
phãi có tInh mOi, chi.ra duçc cong b, cong nhn t?i  các cuc thi nào truOc do. 

B6 c1ic trInh bay tii&ng tham khão gcii nhu sau: 

Chtro'ng 1: Thông tin chung 

- Khái quát d an: Linh virc và san phm, djch vii së thirc hin; mô hInh 
san xut, kinh doanh së thành lap... 

- Phãn tIch thj trix&ng: Phãn tIch bi cãnh chInh trj - kinh t - xã hi d 
xay dung d an; dánli giá v th triRing ma dr an huàng tâi; phân tIch v di thu 
cnh tranh, lçi th ctnh tranh ...; phân tIch nguy Ca rüi ro, phirang an khc phiic. 

- MO tã d an: Miic tiêu d an, quy mO d? an; san phm/djch vii së thc 
hin; phuang thfrc tin hanh; các ben di tác; chin 1mic phát trin, trin vong... 

Chirong 2: K hoch kinh doanh 

- Du tu cho d an: Ngun van; huy dng van, si'r d%ing vn ...; trang thi& 
bj, mtt bang, các chi phi khác có lien quan. 

- Bt may nhân s1r: T chiTrc b may, quãn trj nhan s1... 

- Lp k hoach tip th: Marketing, truyn thông; djch viii kern theo; t 
chirc tiêu thii san phrn. 

- Lp k hoch tài chInh: Lqi nhun hang tháng, näm thir nht và trong It 
nht 3 näm du; k hoach lài chinh dir tr'i cho các näm khi dir an hott dng; 
phuang an thu hut vn tto ngun tài chInh cho dir an d dtu tu mi rng va tái 
diu tu. 

Chirong 3: Ké hoch hành dng 

Các hot dng ma dij an së thirc hin; t chiirc kinh doanh, san xut và 
djch vii h trq; xay dirng giá thành Va giá ban d? kin... 

Ch.ro'ng 4: Dinh vj thirong hiu 

Tm nhIn thuang hiu; bâo hO s& hfru trI tu thwmg hiu; djnh vj thuang 
hiu; du tu phát trin thirorng hiu... 

Chtro'ng 5: Y nghia tác dng xã hi 

Phân tIch nhtng nghia kinh t. xä hOi  mang 1i khi trin khai dir an 
thanh cong. 
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IV. H!NH THlC TO CHI1'C CUQC THI 

Cuc thi gim có 3 vông thi, ci th nhix sau: 

1. Vông 1: Di fim ttr(rng mô hlnh (Vông so' khäo) 

- ThI sinh np h so d thi v tinh, thành doàn và g1ri v Ban Thanh nien 
nông thôn Trung rnmg Doàn qua ththng link dAng trên fanpage: Ban Thanh niên 
nông thôn Trung izclng Doàn. Hi dng giám khâo së lira ch9n 120 tixâng, dir 
an xuât sc vào vông 2. 

- Thi gian: H so gi'ri v Ban To chüc qua Ban Thanh niên nông thôn 
Trung .ro'ng Doan và Trung tam Nghiên ciru kinh doanh & H tro' doanh 
nghip trixâc ngày 15/8/2020, dja chi email: cuocthikhoinghiep2020@gmail.com).  
Ban T chüc sê cong b kt qua vOng so khão vào ngày 01/9/2020. 

2. Vông 2: H trç hoàn thin tiróiig, xây dung diy an (Vông Ban kt) 

- Các thI sinh lQt vao vOng 2 së duçic tp hu.n huâng dn xây dimg dir an 
kinh doanh (quãn trj nhân lirc, du tir, dam phán, quán 1i tài chInh); hung dn 
di mâi sang t?o  phát trin san phm ban dja; k5 näng trInh bay dir an... 

- Thôi gian: Sau khi duçic tp hun, các thI sinh hoàn thin dir an và np 
v Ban To chi.irc cuc thi qua dja chi email cuocthikhoinghiep2020@gmai1.com  
truâc ngày 15/9/2020. VOng Ban k& së di.rçic t chüc thi tir ngày 20 - 30/9/2020. 

- Dja dim: Các lap tp hun va Thi ban kt di.rc t chrc tai  03 dja dim 
di din khu virc Bc, Trung, Nam. (Dir kin Thai Nguyen, Ngh An, Thành ph 
H ChI Minh). 

- Ban Giám khão sê hra ch9n ra 30 dir an xut sc nht d tham gia thi 
vOng 3 (vOng chung kt toàn quc). 

3. Vông 3: Chung kêt toàn quôc 

- Các thi sinh vào vông 3 së tip tic hoàn thin di,r an và np v Ban To 
chfrc cuc thi qua dja chi email cuocthikhoinghiep2020gmai1.com  truOc 
ngày 15/10/2020. 

- Th?i gian thi và trao giãi: Cui tháng 10/2020. 

- HInh thi1rc thi: ThI sinh xây dirng mt san phm quãng bá tr1rc quan giOi 
thiu v san phtm d%r an; thuyt trInh d%r an trrn9c hi dOng giám khão và các 
nhà du tu', sau do trã Ru câu hOi cüa Ban Giám khão. 

- Các hott dng h trçu: T chiirc san giao djch kêu g9i vn dtu tu, t chi.'rc 
hôi nghj trao di v chInh sách h trçu trong san xut nOng nghip vOi sirtham 
gia cüa lãnh dao  các  BO,  ngành, co quan Trung uung, di din các Qu5 dâu tu, 
CáC ngãn hang thuong mi và các tp doàn kinh t trong the iinh VVC  lien quan. 



V. Gil THIJ'I1NG 

1. Co' cãu giãi thirôiig 

Ban To chire cuc thi së trao 01 giãi nht, 02 giãi nhI, 03 giãi ba, 03 giãi 
khuyn khIch và các giãi phii, ciii th: 

- Giái nhá't: Bang khen eira Trung uong Doàn TNCS H ChI Minh; Giy 
ehiirng nhn cUa Ban T chire và 50.000.000 dng (nàm muv'i triçu dng) tin 
mtt. Ngoai ra, së h trg ngun vn tir Qu5 quc gia v vice lam d trin khai d? 
an vâi mire ti da 1 t)T dng (Dir an phãi dü cac diu kin quy djnh d vay van). 

- Giái nhI: Btng khen cira Trung lrnng Doân TNCS H ChI Minh; Giy 
chirng nhn cüa Ban T chirc và 30.000.000 dng (ha mzto'i triçu dng) tin mat. 
Ngoai ra, së h trçi ngun vn tir Qu5 quOc gia v vic lam dê trin khai dr an 
vii mire ti da 500 triu dng (Di,r an phãi dir các diu kin quy djnh d vay vn). 

- Giái ha: Bang khen cira Trung ucmg Doàn TNCS H ChI Minh; Giy 
chirng nhn cira Ban T chire và 15.000.000 dng ('mu-ài lam triu dng) tin 
mat. Ngoãi ra, së h trçi ngun vn tir Qu5 quc gia v vic lam d trin khai dir 
an vii mire ti da 300 iriu dng (Dir an phãi dir các diu kin quy djnh d vay van). 

- Giái khuye'n khIch: Bang khen cira Trung irnng Doàn TNCS H ChI 
Minh; Giy chirng nhn cira Ban T chic và 10.000.000 dng (mithi triu dng) 
tin mat.  Ngoài ra, së h trV ngun vn tir' Qu5 quc gia ye vic lam dê triên 
khai dir an vii mire ti da 200 triu dng (Dr an phái dir cáe diu kin quy djnh 

vay van). 

- Giái phy: Tiry thuôc vào diu kiên t'mh hInh thirc t ma Ban T chic së 
trao cac giái phii, bao gm: 01 giãi eho dir an du tir; 02 giãi cho tiring có 
nghia xa hi và tim näng phát trin tét; 01 giãi cho dij an dt tiêu ehu.n hi nhp. 

Ngoai ra, eác d an tham d Vông Chung kt toàn quc së duçre Ban T 
chic gui thiu vii cáe doanh nghip dAu tir, h trçi, P.r vn trin khai thirc th di 
vii các tiring phi hcip vii nhu eu cia doanh nghip. 

2. Trao giãi 

- Tin giãi thumng s dirge chuyn khoãn cho eá nhân hoac dai  din nhóm 
táe giã trong vông 30 ngày lam vice  sau khi L trao giái dirge t chic. tiring 
dat giãi phãi chju tráeh nhim v khoãn thu thug thu nhp hoae l phi lien quan 
dn giãi thuing (nu cO) theo quy djnh cia pháp luat Vit Nam hin hãnh. 

- Tin h trg trin khai dir an së giãi ngân theo tin d thOa thuan giia 
doarth nghip tài trg kinh phi và nhOm the giã diii sir  giam sat cia Ban T chic. 
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3. Trách nhim cüa tác giã, nhóm tác giã dir thi 

- Các thI sinh phãi tuân thu Th lê cuc thi, trong do phái dam bão: 

+ San ph.m dir thi không phãi là di tuçmg tranh chip bàn quyên tác giâ. 

+ San phm dir thi chua duçc sü dimg, cam kt không sao chép mt phn 
hay toàn b hotc vay miiçm ttthng cüa nhUng tumg dã diia vào sfr diing cüa 
các cá nhän, doanh nghip a trong rnrâc và nuOc ngoài. Trong th?yi gian din ra 
cuc thi, các thI sinh không dugc siTr diing san phm cuc thi nay d tham di,r bt 
k' cuôc thi nao khác. 

+ Không sü diing tLthng, d an dã dot giãi cüa các cuc thi trong ntiac 
và quc t trong th?yi gian 05 näm gAn tht tInh tCr 01/01/2020 trâ v trrrâc; 
không duçic sü diing san phtm dã dot giãi tti cuc thi lAn nay vào bt k' cuc 
thi nao khác cO tinh cht trning tir. 

- Hi dng tuyn ch9n không trã lai bài dir thi. 

- D tht khOi cuoc thi, tác giã, nhOm tác giã d thi phãi thông báo vâi Ban 
t chirc cuc thi bng van bàn tnrâc thai gian ht h.n np bài d thi. 

- Trong trir?mg hçip, vic tranh chap ban quyn tác giã phát sinh sau khi 
san phAm thi dot giãi, di ti.rang dir thi do phãi chju hoán toàn trách nhim 
tri.rOc pháp lust. 

- M9i chi phi hay các khoãn np thu lien quan dn giâi thrâng duçic thirc 
hin theo quy djnh cüa pháp lust,  do tác giã, nhOm tác giã dt giãi chju trách nhim. 
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CUQC THI 
DU' AN KHOI NGHIP SANG TAO 

THANH NIEN NONG THON NAM 2020 

PHIEU BANG KY D THI 

I. Thông tin tác giã 
1. Tinh thành: 

2. Dan toe: 

3. Hovàtên: 

4. GiâitInh: 

5. Ngày tháng näm sinh: 

6. S, CMND/CCCD: Ngày cap: Noi cap: 

7. Dja chi thmmg trü: 

8. Ten DN/ Cong ty/ HTX/ Dir an! Khác 

9. Dia chi kinh doanh thuc t 

Dja chi: Tinh1TP: QunTHuyn: Xã, phii?ng: 

10. S giy phép DKKD/ GCN hoat dng 

11. Diên thoai lien lac/Zalo 

12. Email: 

II. Thông tin tithng, dty an: 
Ten tithng, d1r an: 
Loai hInh tu&ng, dir an: 

1. Trông tr9t 

2. ChAnnuôi 

3. Thüy, hái san 

4. Chbin 

5. Làngnghê 

6. Djch v1i nông nghip 

7. Sang ch nông nghip 

8. Du ljch nông nghip/ sinh thai! cong dông 

9. Kinh doanh thming mai  NN 4.0 

10. Khác 



11. Dr an dä tirng tham gia cuc thi khôi nghip do don vj, dja phuong nào t 
chüc, k ra? 

12. Dir an dt giâi thithng gI trong các cuc thi khâi nghip, k ra? (nht, nhI, 
ba...) 

13. Dàng k thi theo nhóm hay cá nhân 

Nhóm (thi da 3 thành vien) 

Ca nhan 

14. Lit kê ten các thành viên theo nhóm gm các thông tin sau: hp ten, s 
diên thoai, email 

Cam kt chiu trách nhiêm v tmnh minh bach cüa di.r an. 

Ngày tháng nám 2020 
TAC GIA 
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