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Kính gửi: các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 

huyện Giồng Riềng năm 2022. 

Căn cứ thông báo của Tỉnh đoàn về việc tổ chức tập huấn cho cán bộ 

đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên năm 2022. 

Ban Thường vụ (BTV) Huyện Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn chọn cử đối 

tượng tham gia lớp tập huấn năm chuyên đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022, 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Đoàn viên, hội viên, thanh niên xã, thị trấn, Thanh niên 

tham gia các mô hình phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp, Thanh niên vừa 

tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cụm Tây Sông Hậu được tổ chức 

ngày 17/11 vừa qua, Thanh niên chậm tiến, Thanh niên hoàn lương, Thanh niên 

là người dân tộc thiểu số….  

2. Số lượng:  theo bảng phân bổ kèm theo. 

3. Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 15-16 tháng 12 năm 2022. 

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà thiếu nhi huyện. 

5. Nội dung tập huấn:  Hướng dẫn hỗ trợ thanh niên xây dựng mô hình 

hợp tác xã, thành lập doanh nghiệp và Phương pháp xây dựng dự án kinh doanh; 

Hỗ trợ thanh niên tiếp cận các chính sách tạo việc làm và kết nối đầu ra sản 

phẩm; Triển khai Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và những kỹ năng cần 

thiết khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Ứng dụng công nghệ số trong khởi 

nghiệp thanh niên. 

BTV Huyện Đoàn đề nghị cơ sở Đoàn các xã, thị lập danh sách học viên 

đúng thành phần, đối tượng gửi về Huyện đoàn trực tiếp qua đường link: 

https://tuoitregiongrieng.com/a49c, trước ngày 24/11/2022./. 

Lưu ý: ngoài số lượng phân bổ, các đơn vị có nhu cầu tham gia thêm liên 

hệ trực tiếp Huyện đoàn để sắp xếp. 
 

Nơi nhận: 
- Đoàn cơ sở xã, thị; 

- Website; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Nam Nghị 

 

 

https://tuoitregiongrieng.com/a49c


 2 

 

Phụ lục 1: Bảng phân bổ chỉ tiêu tập huấn chuyên đề khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo năm 2022 

(Kèm theo công văn số:  18-CV/ĐTN, ngày 21/11/2022  

của BTV Huyện đoàn) 

    

STT Đơn vị 
Số  

lượng 
Phụ ghi 

1 Bàn Thạch 2   

2 Thạnh Hưng 3   

3 Thạnh Hòa 3   

4 Ngọc Thành 3   

5 Long Thạnh 4   

6 Vĩnh Thạnh 3   

7 Thạnh Phước  2   

8 Hòa An 2   

9 Hòa Hưng 2   

10 Ngọc Chúc 3   

11 Hòa Thuận 3   

12 Thạnh Bình  3   

13 Vĩnh Phú 2   

14 Thị Trấn 4   

15 Bàn Tân Định  2   

16 Hòa Lợi  2   

17 Thạnh Lộc 3   

18 Ngọc Thuận 2   

19 Ngọc Hòa  2   

Cộng: 50  

 


