
BCH DOAN TNH BINH PHUOC DOAN TNCS HO CIII MINH 
*** 

S&'W -CV/TDTN-BPT 
"V/v triu tp và mài dQi bku tham c4 các H.5i nghj 
t2p huántrirc tuyên trang b//den thic ye phát triên 

kinh tê và Ghitung trInh môi xã m5t san phâm 
cho thanh niên nông thôn nám 2020" 

Blnh Phithc, ngày tháng 7 nàm 2020 

KInh gá'i: - Ban Thunvng v.i các huyn, thj, thành Doàn; 

- Ban Thtrông vii Doan Khôi C(r quan và Doanh nghip tinh. 

Can cü Cong van s 5184-CV/TWDTN-TNNT ngày 2 1/7/2020 cüa Ban 
Bi thu Trung uong Doan ye viêc triêu tap dai biêu tham du Hôi nghi tap huân 
trirc tuyên trang bj kiên thüc ye phát triên kinh tê và Chuong trInh mi xã mt 
san phâm cho thanh niên nông thôn näm 2020, Ban Thixng vi Tinh Doàn triu 
tp và m?ñ dai  biêu tham gia các Hi nghj tp huân trirc tuyên, ci the nhu sau: 

1. Hi nghj tp huân trang bi  kiên thu'c ye phát triên kinh tê cho 
thanh niên và Churo'ng trInh "Môi xã mt san phâm"- Hi nghj so 1: 

1.1. Thô'igian, dja diem: 
- Tho'i gian: Tr 7h30 den 1 7h00, ngày 27/7/2020 (Thi' Hai). 
- Bla diem: 
+ Tinh Doàn, thành Doàn Dông Xoài, huyn Doàn Dông Phü, Doàn Khôi 

Co quan và Doanh nghip tInh: Tôchüc ti Hi truông Tinh Doàn. 
+ Các huyn, thj Doàn: To chüc buôi xem chung t?i  Hi tru?mg các 

huyn, thj Doàn. Ngoài ra, các dii biêu có the trrc tiêp tham gia thông qua các 
phuong tin may móc cá nhân (din thoai thông minh, may tInh bang, may tInh 
xáchtay...). 

1.2. Thànhphin: 
- BI thu, Phó BI thu các huyn, thj, thành Doàn, Doàn Khôi Co quan và 

Doanh nghip tinh (sau day gçi tat là Doàn cap huyn). 
- BI thu, Phó BI thu Doàn các xã, phithng, thj trân. 
- Miii cac doanh nghiêp tré; hçip tác xã, to hçrp tác thanh niên; chü hO san 

xuât có dãng k kinh doanh tham gia Chuong trInh OCOP trong dO tuôi thanh 
niên; doàn vien, thanh niên dang lam kinh tê và có djnh kh&i nghip (Các don vj 
rà soát trong thanh niên nêu có nhu câu tham gia chuvng trInh OCOP thi 1p 
danh sách và g&i ye Tinh Doàn dé du'çic hu'óng dan dàng 1c thông tin và n5p ho 
so' trên phán mêm OCOP cia Van phOng diéu phOi Trung u'ong Chu'o'ng trInh 
myc tiêu quOc gia xây dmg nOng thOn mó'i). 

1.3. Hinh thá'c tlp huân: HOi  nghj duçc to chrc live stream trên trang 
fanpage Ban Thanh niên nông thôn Trung uang Doàn; ghi hInh, phát lai  và däng 
tâi video clip, dung link trên fanpage cüa Ban Thanh niên nông thôn. 

1.4. Ni dung: 
- Gii thiu ye chü truong, chInh sách cña Dâng và Nhà nithc lien quan 

dn phát triên kinh tê, các chInh sách ye thuê, ye pháp l, xây dimg mô hInh tO 
hoptác,hçptácxà... 
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- Hufcng dn quy trInh xây d%rng mô hInh hcip tác xA thanh niên. 
- Hrnng dan các chucmg trInh vay von tir nguôn tin diing üy thác cüa 

Ngân hang Chinh sách xã hi và vn Qu5 Quc gia giãi quyêt vic 1am (120). 
- Gii thiu tong the ye Chucing trInhOCOP; hii&ig dan ye 1p ho s va 

hoàn thiên các diu kiên can thiêt cho chü the oco. 
- Trao di kinh nghim giüa dai  biêu va các chuyên gia: hrning dan xüc 

tin thuong mi, m rng thj trumg cho các to hçip tác, hcip tác xã... 
- Trao di mt so cong ngh chän nuôi mi cüa the gii dang duçc 

chuyn giao & Vit Nam. 
1.5. Chu'ong trInh: Co Chuong trInh chi tiêt kern theo. 
2. Hi nghj tp huân htró'ng dn các bu*c 1p diy an kinh doanh, san xuât 

dê dáng k tham gia Chtro'ng trInh "Môi xã mt san phâm" - Hi ngh so 2: 
2.1. Thôi gian, a'ja diem: 
- Thô'i gian: Tir 7h30 den 17h00, ngày 03/8/2020 (Thi'Hai). 
- Dia diêm. 
+ Tinh Doân, thành Doàn DOng Xoài, huyn Doàn Dông Phü, Doàn Khoi 

Ci quan và Doanh nghip tinh: T ch&c tai  Hi trir&ng Tinh Doàn. 
+ Các huyn, thj Doàn: To chirc buOi xem chung tai  Hi tru?mg các 

huyn, thj Doàn. Ngoài ra, các dti biu có the trirc tiêp tham gia thông qua các 
phwing tin may mOc cá nhân (din thoi thông minh, may tinh bang, may tinh 
xáchtay...). 

2.2. Thànhphân: 
- Can b Doàn cap huyn trirc tiêp tham gia ho trç thanh niên lam kinh tê. 
- BI this, PhO BI thu Doàn các xâ, phu&ng, thj trân. 
- M&i các doanh nghip trê; hçp tác xa, to hqp tác thanh niên; chü h san 

xuât có dàng k kinh doanh tham gia Chuang trinh OCOP trong d tuôi thanh 
niên; doàn viên, thanh niên dang lam kinh tê và có djnh kh&i nghiêp. 

2.3. Hmnh thá'c tçip huân: Hi nghj duçc tO chüc live stream trên trang 
fanpage Ban Thanh niên nông thôn Trung uo'ng Doàn; ghi hInh, phát 'ai  và däng 
tâi video clip, dix&ng link trên fanpgage cüa Ban Thanh niên nông thôn. 

2.4. N3i dung: Hu&ng dan cách viêt dir an kinh doanh, xây dmg phucing 
an san xuat kinh doanh, nhan sçr, phuong an tài chinh, phirong an tiêu th san 
phârn... cho chü th OCOP. 

2.5. chwo'ng trinh: Co Chuong trInh chi tiet kern theo. 
3. Hi nghj tp huân hu*ng dan quãn 1 san xuât, xây dirng thtro'ng 

hiu, marketing dé dãng k tham gia Chtro'ng trInh "Môi xa mt san 
phâm"; trao dôi ho trq hoàn thin ho so' dãng k dánh giá san phâm tham 
gia Chuo'ng trInh OCOP - Hi nghj so 3: 

3.1. Thai gian, dja diem: 
- Thô'i gian: Tr 7h30 den 17h00, ngày 17/8/2020 (Th&Hai). 
- Dja diem: 
+ Tinh Doan, thânh Doan Dông Xoai, huyn Doàn DOng Phü, Doàn KhM 

Co quan và Doanh nghip tinh: To chüc tti Hi tru&ng Tinh Doàn. 
+ Các huyn, thj Doàn: TO chirc buôi xem chung ti Hi tru&ng các 

huyn, thj Doàn. Ngoài ra, các di bieu có the tr1rc tiêp tham gia thông qua các 
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phuang tin may moe cá nhân (din thoi thông minh, may tInh bang, may tinh 
xáchtay...). 

3.2. Thànhphân: 
- Can b Doàn cap huyn trrc tiêp tham gia ho trçY thanh niên lam kinh tê. 
- BI thu, Phó BI thu Doàn các xä, phu0ng, thj trân. 
- M?.ñ các doanh nghip tré; hçp tác xã, to hçip tác thanh niên; chü h san 

xuât có dàng k kinh doanh tham gia Chuang trInh OCOP trong d tuôi thanh 
niên; doàn viên, thanh niên clang lam kinh té và có )2 djnh khâi nghip. 

3.3. Hmnh lhá'c tlp huân: To chüc live stream trên trang fanpage Ban 
Thanh niên nông thôn Trung uang Doán; ghi hInh, phát 

laj 
và clang tãi video 

clip, dithng link trên fanpgage cüa Ban Thanh niên nông thôn Trung uang Doàn. 
3.4. N3i dung: 
- Hithng dan k5 näng quãn l san xuât, xây dirng thumg hiu, marketing 

dê clang k tham gia chuong trInh "Mi xã mt san phâm". 
- Trao di h trç hoàn thin ho sa clang k dánh giá san phâm tham gia 

Chuang trInh OCOP. 
3.5. Chwong trinh: Co Chuang trInh chi tiêt kern theo. 
Dê các Hi nghj diên ra thành cong tOt dçp, Ban Thithng vii Tinh Doân dê 

nghj Ban ThixOng vi các huyn, thj, thành Doàn và Doàn Khôi Ca quan và 
Doanh nghip tinh triu tp dii biêu ye tham gia các Hi nghj tp huân theo 
dung thành phân, th?ñ gian quy dnh. 

Tgi môi Hç5i nghj, dê nghj các don vj chyp hInh báo cáo ye tInh hInh tham 
gia H5i nghj gi'i ye Ban Phong trào Tinh Doàn. Doàn cap huyn chju trách 
nhiçm chuán bj h5i trzthng, máychiéu, am thanh, ... dé các dgi biêu tiép thu, 
theo dôitót nhát các nç5i dung, diên biên tai các Hói nghi. 

Dê nghj các dan vj gui danh sách nhürig dii biêu tham dir các Hi nghj v 
Tinh Doàn qua Ban Phong trào chtm nhât tru'o'c ngày 24/7/2020 (theo máu g&i 
kern). 

Trên day la Cong van ye viêc triêu tap dai biêu tham du cac Hôi nghi tap 
huân trrc tuyên trang bj kiên thrc ye phát triên kinh té và Chuang trInh mi xã 
rnt san phâm cho thanh niên nOng thôn nãm 2020. Mci chi tiêt, dê nghj lien h 
dông chI Doàn Thj Nhuân, chuyên viên Ban Phong trào Tinh Doàn, so din 
thoai: 0797.54.5679; email: phuongnhuan93.tbpgrnail.com. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Liru: Ban XDD, BPT. 

TM. BAN THUUNG VJ TINH DOAN 
J3ITHIf 

'  • *N < 
/( f  

\ \BrnH  PKg 

Tran Quoc Duy 
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BAN CHAP HANH TRUNG UONG DOAN TNCS HO CHI MINH 
*** 

Ha Nói, ngày 27 tháng 7 nám 2020 

CHUI1NG TRiNH 
Hçii nghj tp huân trang bj kin thuc v phát triên kinh té cho thanh 
niên và Churo'ng trInh "Mi xã mt san phm"- Hi ngh s 1 

TT NQI DUNG TH1J'C HIN 

Buói sang, ngày 2 7/7/2020 

1 On dinh t chirc, dim danh. Ban Thanh niên nông thôn Trung 
ucing Doàn 2 Tuyên b 1 do, giOi thiêu dai biu. 

3 Phát biu khai m.c Hi nghj. 

Dic Nguyn Thi Thu Van, UV. 
BTV Trung hong Doàn, Tnrông 
Ban Thanh niên nông thôn Trung 
lxcrng Doàn 

4 

Chuyên d 01: Nhung dim cn tp trung d trin 
khai thirc hiên Kt 1un s 03 cita Hôi ngIui 
thcr ba Ban Chip hành Trung uong Doàn kiaóa 
v thng cix6ng h trçY thanh niên lam kinh tê giai 
don 2018 - 2022. 

Die Nguyn Th Thu Van, UV. 
BTV Trung ucmg Doàn, Trung 
Ban Thanh niên nông thôn Trung 
umg Doãn 

Chuyên d 02: Giâi thiu chung v Chuong 
trinh OCOP; huOng d v 1p h so và hoàn 
thin các diu kin can thi& cho ehü th 
OCOP. 

Giáng viên Büi DInh Hôa, Chuyên 
gia tu vn OCOP Quc gia, giãng 
viên Di h9c Nong Lam Thai 
Nguyen. 

Budi chieu, ngày 2 7/7/2020 
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Chuyên d 03: Giâi thiu v chü tnxong, chInh 
sách cüa Dãng và Nhà nuOc lien quan den phát 
trin kinh t, cac chmnh sách v thu& v pháp 
1, xay d%rng mô hInh t hop tác, hop tác xã... 
Hithng dn quy trInh xây dimg mô hInh Hop 
tác xã thanh niên. 

Giãng viên Büi DInh Hôa, Chuyên 
gia Px vn OCOP Quc gia, giãng 
viên Dui hc Nong Lam Thai 
Nguyen. 

Chuyén d 04: Huâng dn các chuong trinh 
vay von. 

D/e Nguyn Thj Thu Van, UV. 
BTV Trung uong Doàn, Trueing 
Ban Thanh niên nông thôn Trung 
uongDoân 
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Chuyên d 05: 

Giâi thiu rnt s mô hInh chän nuôi ilmg dicing 
cong ngh dê nang cao cht lucmg và nang suât 
phü hop vài Vit Nam 

Dti din cong ty Cargill Vit 
Nam (Don vj do hip hi nông 
nghip s giOi thiu) 

9 
Chuyên d 06: HixOng dn dang k thông tin và 
np h  so trên phn mm OCOP cho các chü 
th (05 chi the/ tin/i, thành). 

Dii din van phOng Diu phi 
Nông thou mOi trung hong. 
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BAN CHAP HANH TRUNG U'NG DOAN TNCS HO CHI MINH 

Ha Nói, ngày 03 tháng 8 nám 2020 

CHU'€NG TRiNH 
Hôi nghj tp huãn hiróng dan cãc buroc 1p dir an kinh doanh, san xuãt 

dê clang k tham gia Chtro'ng trInh "Môi xã mt san phâm" - Hôi ngh so 2 

TT NQI DUNG 1}HJ'C HIN 

Bui sang, ngày 03/8/2 020 

1 On dinh t chirc, dim danh. Ban Thanh niên nông thôn 
Trung irang Doàn 2 Tuyên b 1 do, giài thiu dai  biu. 

3 Phát biu khai mc Hi nghj. 

Die Nguyn Thi Thu Van, UV. 
BTV Trung rnmg Doàn, Tnróng 
Ban Thanh niên nông thôn Trung 
umg Doàn 

4 
Chuyên d 01: Huàng dn each vit dir an, 
xay dijng phumg an kinh doanh cho chü th 
OCOP. 

Chuyên gia cüa Trung tam 
Nghiên ciru kinh doanh và h trçi 
doanh nghip 

Bui chiu, ngày 03/8/2020 

Chuyên d 02: Hi.râng dn each vi& dir 
an, xây dirng phung an kinh doanh cho 
chü th OCOP (tip theo chumg trInh 
bui sang) 

Chuyên gia cüa Trung tam 
Nghiên etiru kinh doanh va M trçl 
doanh nghip 

6 
Trao di, thão 1un giüa các chuyën gia Va 
các chü th tham gia Chwing trInh OCOP 

Chuyên gia cüa Hi dng tu vtn 
OCOP Quc gia cñng Chuyën 
gia cüa Trung tam Nghiên cfru 
kinh doanh vã h tro doanh 
nghip 
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BAN CHAP HANH TRUNG U'€ING DOAN TNCS HO Cu MINH 
*** 

Ha Nt5i, ngày 14 tháng 8 näm 2020 

CHUNG TRINH 
Hi nghj tp huãn htro'ng dn quãn 1 san xuât, xây dirng thtro'ng 

hiu, marketing dê dãng k tham gia Chiro'ng trInh "Môi xã mt san 
phâm"; trao dôi ho trçv hoàn thin ho so' dáng k dánh giá san phâm 

tham gia Chiro'ng trinh OCOP - Hi nghj so 3 

TT NQI DU1G THU'C HIN 

Bui sang, ngày 14/8/2020 

1 On djnh t chtirc, dim danh. Ban Thanh niên nông thôn 
Trung iwng Doàn 2 Tuyên b 1 do, giâi thiu dai biu. 

3 Phat bieu khai mae Hoi nghi. 

Die Nguyn Thi Thu Van, UV. 
BTV Trung uoiig Doàn, Tnnng 
Ban Thanh nien nong thon Trung 
irnng Doàn 

4 
Chuyên d 01: Hithng dn xay dung 
thixang hieu de dang ky tham gia chuang 
trrnh Moi xa mçt san pham 

. Chuyen gia cua Hoi dong tir van 
OCOP Quoc gia 

Buói chiu, ngày 14/8/2020 

Chuyên d 02: Huàng dan each viët câu 
chuyn san phâm, xay dixng phrnng an 
marketing cho chü the OCOP (tiêp theo 
chucmg trInh buôi sang). 

Chuyên gia cUa Hi dong tu van 
OCOP Quôc gia 

6 
Trao di h trot hoàn thiên h sci dang k 
danh gia san pham tham gia chinmg trrnh 

Chuyen gia cua Hoi dong tt.r van 
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BCH DOAN HUY1N DOAN TNCS HO CHi MINH 
*** 

, ngày tháng näm 2020 

DANH SACH 
Dai biu tham dir tp huân trirc tuyn trang b1 kiên thtrc v phát frin kinh tê và 

Chtroiig trInh Môi xã mt san phãm (OCOP) cho thanh niên nông thôn 11am 2020 

Stt Ho và ten Näm sinh Don vj 

1 Xä , Huyn 

2 Xä , Huyn 

3 Xä , Huyn 

4 Xä , Huyn 

5 Xâ , Huyn 

TM. BAN THU'€NG VV  HUYN/ THu THANH BOAN 
(Kj ten, dóng dá'u) 
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