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 ỦY BAN NHÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:2600/KH-CĐN An Giang, ngày 30  tháng 11 năm  2022 
 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT  

Tổ chức tập huấn khởi nghiệpvà cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 

cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp và cao đẳng 

tại các cơ sở GDNN ở tỉnh An Giang năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2093/KH-CĐN, ngày 03 tháng 10 năm  2022 của Trường Cao 

đẳng nghề An Giang về việc thực hiện tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng 

nghèo, vùng khó khăn, dự án 4: phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; 

Trường Cao đẳng nghề An Giang xây dựng kế hoạch chi tiết việc tổ chức tập huấn 

tư vấn hướng nghiệp và cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường 

trung cấp và cao đẳng tại các cơ sở GDNN ở tỉnh An Giang. 

I. Thành phần Ban tổ chức: 

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng - Trưởng ban; 

- Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban; 

- Ông Trần Đức Hòa, GV. KT-DL-CNTTr - Ủy viên thường trực; 

- Ông Phạm Quốc Cường, TP.CTHSSV-QHDN  - Ủy viên; 

- Ông Huỳnh Ngọc Nga, PTP.ĐT-NCKH  - Ủy viên; 

- Ông Đỗ Tùng Sang, TP.QTTB  - Ủy viên; 

- Bà Trần Thị Ngọc Hương, Kế toán trưởng  - Ủy viên; 

- Ông Nguyễn Văn Phong,  BT.ĐTN - Ủy viên; 

- Bà Trần Thị Đỗ Quyên, GV.SPGDNN  - Ủy viên; 

         - Ông Lê Viết Phú, GV.SPGDNN  - Ủy viên. 

II. Thành phần Ban phục vụ: 

-  Ông Lâm Hoàng Tâm, PTP.QTTB  - Trưởng ban; 

- Ông Lý Thanh Tùng, NV.P.QTTB - Ủy viên; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, NV.P.QTTB - Ủy viên; 

- Ông Văn Thanh Hoàng, NV.P.TC-HC - Ủy viên; 

- Ông Nguyễn Hữu Trường, NV.P. ĐT-NCKH - Ủy viên; 

- Ông Đào Trần Thuận Thanh, NV.P.QTTB - Ủy viên;  

III. Nội dung thực hiện: 

1. Tập huấn tư vấn hướng nghiệp 
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a) Địa điểm, thời gian tập huấn  

1. Trường Trung cấp  Kỹ thuật - Tổng hợp An giang (Châu Đốc),  cả ngày 

10/12/2022. Số lượng 130 HSSV. 

2. Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú An Giang (Tri Tôn), cả ngày 08/12/2022. 

Số lượng 100 HSSV. 

3. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An giang (Chợ Mới), cả ngày 09/12/2022. 

Số lượng 100 HSSV. 

4. Trường Cao đẳng y tế An Giang, cả ngày 13 /12/2022. Số lượng 200 HSSV. 

5. Trường Cao đẳng nghề An Giang, cả ngày 11/12/2022. Số lượng 500 HSSV. 

b) Phân công báo cáo viên 

- Ông Trần Đức Hòa, Thạc sỹ, giảng viên khoa KT-DL-CNTTr Trường Cao đẳng 

nghề An Giang, báo cáo về kiến thức tổng quan về khởi nghiệp. 

- Nguyễn Quang Thái, Chuyên gia Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía 

Nam, báo cáo cách thức viết thực hiện và làm dự án. 

2. Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên 

- Trong các ngày từ 07/12/2022 đến ngày 31/12/2022, các báo cáo viên vừa báo cáo 

kiến thức tổng quan về khởi nghiệp, vừa hướng dẫn cách thức viết và làm dự án khởi 

nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp và cao đẳng tại các cơ sở GDNN ở 

tỉnh An Giang. 

- 05 trường trên địa bàn tỉnh mỗi nghề (hoặc Khoa) cử ít nhất 01 cán bộ tham gia 

tập huấn công tác khởi nghiệp HSSV . 

- Trên nền tảng các kiến thức về khởi nghiệp và cách thức viết và làm dự án đã 

được các báo cáo viên trang bị, học sinh, sinh viên các trường trung cấp và cao đẳng tại 

các cơ sở GDNN ở tỉnh An Giang tiến hành thực hiện báo cáo dự án của mình và gửi bài 

dự thi về Phòng Công tác học sinh sinh viên –Quan hệ doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế - 

Trường Cao Đẳng nghề An Giang (số 841, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, 

Thành phố Long Xuyên, An Giang). Thời hạn chót nộp bài dự thi đến hết ngày 

25/12/2022. 

- Từ ngày 26/12 đến 30/12/2022, Ban giám khảo sẽ tiến hành chấm chọn các bài dự 

thi và sẽ chọn những bài để thuyết trình trước hội đồng. 

- Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/12/2022, các bài được chọn sẽ thuyết trình trước Hội 

đồng ban giám khảo để chấm, sau đó công bố kết quả và tiến hành phát thưởng tại 

Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

IV. Kinh phí thực hiện (có bảng phụ lục đính kèm)  
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Trên đây là kế hoạch chi tiết việc tổ chức tập huấn tư vấn hướng nghiệp và cuộc thi 

ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp và cao đẳng tại các cơ 

sở GDNN ở tỉnh An Giang, đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp tổ chức tốt nội dung 

Kế hoạch này. Thông tin trao đổi, liên hệ thầy Trần Đức Hòa, Giảng viên Khoa Kinh tế 

Du lịch Công Nghệ Thời Trang. DĐ 0918384987./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban giám hiệu; 

- Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Hải 
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