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MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

 Kết nối nhà nông, nhà SX địa phương
và các DN khởi nghiệp tại địa phương
với DN.HVNCLC và chuyên gia kinh
tế- kinh doanh nhằm mở rộng thị
trường; Nâng cao năng suất, hoàn 
thiện kỹ năng canh tác, mang lại giá trị
gia tăng cho nông sản địa phương, 
giải quyết việc làm & nâng cao vị trí
người lao động tại địa phương

 Bồi dưỡng các doanh nghiệp này
thành các doanh nghiệp Hàng VN 
Chất Lượng Cao (coi đây là nguồn DN 
tiểm năng mà Hội DN.HVNCLC có
trách nhiệm hỗ trợ)

Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp 
& tiểu thủ công (DN vừa và nhỏ) 
ở địa phương-doanh nghiệp đặc 
sản &làng nghề và các doanh 
nghiệp mới, do các bạn trẻ nông 
thôn khởi nghiệp. Chương trình 
đã bắt đầu từ năm 2007, nay đẩy 
mạnh và nối kết các đối tượng 
DN khác.



ĐỐI TƢỢNG THAM GIA

 Những người có
nhu cầu xây dựng 
doanh nghiệp,đã và 
đang khởi nghiệp 
trong mọi lĩnh vực

 Chủ nhiệm các 
trang trại, tổ hợp 
tác, HTX thanh niên 
SXKD giỏi đã được 
các giải thưởng 
Lương Định Của, 
giải thưởng Sáng 
tạo trẻ của Trung 
ương Đoàn, …

 Những nhà nông tiêu biểu ở địa phương, ưu tiên nhóm kinh 
doanh trên chuỗi giá trị nông nghiệp, làng nghề, nông đặc sản, 
nghề chuyên ngành, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ 
vào nông nghiệp; 



CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 Định kỳ tổ chức các buổi tập huấn, diễn đàn kết nối, giao
lưu và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp giữa các thành viên
với các chuyên gia kinh tế về nhiều lĩnh vực khác nhau

 Xây dựng thương hiệu, giúp đăng ký nhãn hiệu. Kết nối
vùng nguyên liệu với nhà SX và đầu ra của nông sản. Tạo
điều kiện tham gia các hội thảo, giải thưởng của các Hiệp
hội, CLB sáng tạo khởi nghiệp uy tín trong và ngoài nước.

 Tổ chức các chương trình đi thăm (chia sẻ kinh nghiệm tại
thực địa) giữa các mô hình sáng tạo của các địa phương. 

 Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương , các doanh
nghiệp trẻ khởi nghiệp tiếp cận các quỹ hỗ trợ quốc tế và
trong nước, cũng như tham gia các cuộc thi quốc tế và trong
nước để khẳng định mô hình, chia sẻ học tập để phát triển.



ĐIỂM QUA CÁC HOẠT ĐỘNG (ĐẾN THÁNG 8/2014)

05 Câu lạc bô Nông nghiệp:  CLB Đặc sản làng nghề
,Hợp Tác Xã rau An toàn, CLB nông dân sáng tạo,  CLB doanh
nghiệp Du lịch có trách nhiệm,  CLB Bếp phương Nam.  Hoạt
động định kỳ với hơn 100 thành viên ở các tỉnh Miền Tây

12 tọa đàm nông nghiệp tại 10 tỉnh thành trong cả nước
cho 1520 nhà nông tham dự với các nội dung: Cách sử dụng
phân bón trồng hoa màu, nông sản,  cây ăn trái; Mô hình kết
hợp nuôi trồng Tôm- Lúa…

09 Câu Lạc Bộ Sáng Tạo Khởi Nghiệp :  Cần Thơ, Tây
Ninh, Đồng Tháp, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh
Hòa, An Giang, Đà Nẳng với hơn 250 Thành viên)

,     03 diễn đàn,   07 buổi tập huấn với các nội dung: Xây dựng
kế hoạch- dự án kinh doanh, phát triển thương hiệu cho sản
phẩm- doanh nghiệp cho các CLB STKN ở các địa phương



TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG KINH DOANH 
CHO CÁC CLB SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

• 09 Câu Lạc Bộ Sáng Tạo Khởi Nghiệp ( Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, 
Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An Giang, Đà Nẳng ) với 
hơn 250 Thành viên.

• Tập huấn  07  buổi tại các Tỉnh nội dung về định hướng khởi nghiệp,Xây 
dựng kế hoạch kinh doanh (business plan), phát triển thương hiệu… 



DIỄN ĐÀN SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP

• 03 buổi Diễn đàn khởi nghiệp – làm giàu với các chuyên gia kinh tế, 
gương khởi nghiệp thành công và Đại sứ hàng Việt và hơn 500  thanh niên 
có nhu cầu khởi nghiệp tại  các Tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai



TƢ VẤN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

• 12 tọa đàm nông nghiệp tại 10 tỉnh thành trong cả nước  cho 1520 nhà 
nông tham dự  với các nội  về dung cách sử dụng phân bón trồng hoa 
màu, cây ăn trái; Mô hình  kết hợp nuôi trồng Tôm- Lúa…



CÂU LẠC BỘ NHÀ NÔNG SÁNG TẠO

• CLB Đặc sản làng nghề ,Hợp Tác Xã rau An toàn, CLB nông dân sáng tạo,  
CLB doanh nghiệp Du lịch có trách nhiệm,

• CLB Bếp phương Nam.  Hoạt động định kỳ với hơn 100 thành viên thuộc 
các tỉnh Miền Tây



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC – PHỐI HỢP

 Đơn vị phối hợp
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện.
Trung tâm khuyến nông và khuyến công các tỉnh, thành.
Hội nông dân huyện và các xã trong địa bàn.

 Các đối tác: 
Doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo nghề.
Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế
Công ty SX KD DV nông nghiệp vật tư và sản phẩm nông nghiệp

 Ban Cố vấn - Chuyên gia của CLB Sáng Tạo Khởi Nghiệp
Những doanh nhân thành đạt, những chuyên gia được đào tạo trong và 
ngoài nước, đang ở những vị trí quan trọng của các CT trong,ngoài nước.

 Đơn vị tổ chức: 
Trung tâm nghiên cứu kinh doanh & hỗ trợ doanh nghiệp
(BSA). Trung tâm khuyến công (Sở Công Thương tỉnh)
TƯ Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.
 Đơn vị liên kết chính: 
Đoàn – Hội Liên Hiệp Thanh Niên địa phương. 


