
B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

s Ỗ-./U30 /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày Ị ơ  tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

đến năm 2025” của ngành Giáo dục

B ộ TRƯỞNG B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ 
quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, 
sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ 

trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ồng (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài 
chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và Thủ 
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-NhưĐiều 3; ^
- Bộ trường (để b/c);
- Bọ: TC, KHĐT, KHCN, LĐTBXH (để ph/h);
- Trung ương Đoàn TNCS HCM (để ph/h);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đê ph/h);
- Các ĐH, HV, các trường ĐH, Cao đẳng Sư phạm và Trui 

cấp sư phạm (để th/h);
- Các sở GDĐT (để th/h);
- CổngTTĐT của Bộ GDĐT; x
- Lưu: VT, GDCTHSSV. CỠ5Ỉ)J Nguyên Thị Nghĩa



B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÉ HOẠCH
Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

của ngành Giáo dục
(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ: /1Z3P/QĐ-BGDĐ T ngày 3 0  thảng 3 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp đến năm 2025” (Quyết định số 1665), Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(Bộ GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động triển khai thực hiện 
Quyết định số 1665. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, 
kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong các cơ sở giáo dục, 
đào tạo.

2. Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, tạo chuyển biến mang 
tính đột phá về đồi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các đại học, học viện, các 
trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm trong cả nước (gọi 
chung là các cơ sở đào tạo).

3. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; khuyến 
khích sự tham gia của các tồ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từng bước 
hình thành, xây dựng quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

_ 1. Đẩy mạnh công tác truyền thông

a) Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, phục vụ cồng tác truyền thông nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà trường, doanh nghiệp đối với 
hoạt động khởi nghiệp của HSSV.

b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu đề giới thiệu 
các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước.

c) Xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt 
động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp, trên các kênh thông tin đại chúng, Báo Giáo dục 
và thời đại.

2



d) Hằng năm tồ chức chuỗi sự kiện ngày hội khởi nghiệp quốc gia cho 
HSSV trong toàn quốc.

đ) Tuyên truyền, hướng dẫn HSSV sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học 
liệu từ Cồng thông tin khởi nghiệp đồi mới sáng tạo quốc gia.

2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp

a) Hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo bố trí cán bộ, giảng viên phụ 
trách công tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

b) Xây dựng và ban hành bộ tài liệu đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ 
sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; tài liệu bồi dưỡng giáo viên hướng 
nghiệp tại các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên; tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp 
dành cho sinh viên các trường đại học và học sinh THPT.

c) Tồ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại cơ sở đào tạo, trường 
THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tồ chức các 
khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho HSSV tại các nhà trường.

d) Tổ chức các khóa đào tạo, học tập, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh 
nghiệm quốc tế cho HSSV và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi nghiệp 
trong các nhà trường trong và ngoài nước.

đ) Các cơ sở đào tạo xây dựng các chuyên đề khởi nghiệp đưa vào chương 
trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn phù họp với thực tiễn.

3. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Các cơ sở đào tạo bố trí, đầu tư cơ sở vật chất, thành lập các trung tâm 
hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong trường, tạo khồng gian dùng chung cho sinh 
viên. Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với nhóm ngành đào tạo.

b) Giai đoạn 2018-2020, thí điểm xây dựng 03 mồ hình trung tâm hỗ trợ 
HSSV khởi nghiệp, tại 03 khu vực. Giai đoạn 2021-2025 hình thành ít nhất 10 
trung tâm hồ trợ HSSV khởi nghiệp trong cả nước trên cơ sở sửa chữa, cải tạo, 
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường.

c) Xây dựng nội dung, chương trình phát triển sàn giao dịch ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp trực tuyến giữa các cơ sở đào tạo, các HSSV và các doanh nghiệp.

4. Hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, 
sinh viên

a) Các đại học, học viện, trường đại học chủ động bố trí kinh phí từ các 
nguồn thu hợp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguôn
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nghiên cứu khoa học sinh viên,...) đề hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp của sinh viên trong trường.

b) Xây dựng Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các nhà trường 
từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

c) Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tồ 
chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, 
sinh viên.

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

a) Phối họp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành mới 
hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ HSSV 
khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; cơ chế, chính sách hỗ trợ giảng viên, giáo viên, 
người làm công tác hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các nhà 
trường; quy định về công tác hồ trợ HSSV khởi nghiệp trong các nhà trường.

b) Nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy trình 
thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các 
dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, sinh viên.

c) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất, ban 
hành mới hoặc sửa đồi bồ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh 
nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

III. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối họp 

với Văn phòng (Trung tâm Truyền thông giáo dục), các Cục, Vụ liên quan chủ 
động tồ chức tuyên truyền, giới thiệu về Kế hoạch và các hoạt động triển khai Ke 
hoạch này của các nhà trường, địa phương trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở đào 
tạo triển khai thực hiện Đe án. Chủ trì việc kiềm tra, đánh giá, báo cáo định kỳ 
hằng năm việc triển khai các nội dung của Kế hoạch. Tồ chức sơ kết Đề án vào 
năm 2020 và tồng kết đánh giá Đề án vào năm 2025.

2. Các Cục, Vụ thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch theo danh 
mục các nhiệm vụ phân công (theo Phụ lục đính kèm).

3. Các Sở GDĐT chủ trì, phối họp với các sở, ngành tại địa phương tham 
mưu trình ủy  ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 
1665 tại địa phương và trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, định kỳ hằng năm 
báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung 
cấp sư phạm xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1665, định kỳ hằng 
năm báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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IV. Kỉnh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai 
thực hiện Đề án cấp hàng năm, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các Vụ, Cục chức năng, các trường 
đại học trực thuộc xây dựng dự toán, hàng năm bố trí kinh phí hoạt động triên 
khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

KT. Bộ TRƯỞNG___  , 7

Nguyễn Thị Nghĩa
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Bộ GIÁO I .
{of. PHỤ LỤC

KHAI ĐÈ ÁN HỎ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐÉN
nh sỗ/ịlỏữ/QĐ-BDGĐT ngày ĩữ  thảng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

A. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2020

NĂM 2025
và Đào tạo)

S T T N ộ i d u n g  cô n g  v iệc
K ết q u ả , sản  p hẩm  d ự  

kiến
T h ờ i gian  
th ự c h iện

Đ ơn  vị ch ủ  tr ì/ 
giám  sát

Đ ơn  vị phối 
h ợp /thự c hiện

I. Đ ẩy  m ạnh  côn g  tác truyền  th ôn g

1 X ây  d ự n g , tr iển  khai các  ch u yên  m ụ c, ch u yên  đ ề tu yên  tru yền  v ề  h oạt đ ộ n g  hỗ tr ợ  học s in h , sin h  v iên  khở i n ghiệp

1.1
Xây dựng chuyên mục giới thiệu vẻ các mô hình hỗ trợ 
HSSV khởi nghiệp; các tấm gương sinh viên khởi 
nghiệp trong các trường đại học

01 chuyên mục trên kênh, 
sóng của Đài THVN, Đài 

TNVN
Từ năm 2018 Vụ GDCTHSSV

VP Bộ
(TTTT Giáo dục)

1.2
Xây dựng chuyên trang về hỗ trợ HSSV khởi nghiệp 
trên Báo Giáo dục và Thời đại

01 chuyên trang trên báo 
GDTĐ. Từ năm 2018 Báo GDTĐ Vụ GDCTHSSV

2
T ổ ch ứ c sự  k iện  n gày hội khởi n gh iệp  q u ốc g ia  ch o  
h ọc s in h , sin h  v iên  toàn  q uốc

2.1

Tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của HSSV; Tống 
kết, trao giải, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân; 
tổ chức các hoạt động giao lưu nhóm sinh viên quốc tế, 
thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước

Ngày Hội khởi nghiệp 
được tổ chức

Tháng 9 hằng 
năm

Vụ GDCTHSSV Các cơ sở đào tạo; 
VP Bộ

3 T ổ ch ứ c hội n gh ị, hội thảo

Tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư các dự án ý tưởng 
khởi nghiệp cùa HSSV theo các lĩnh vực; Hội thào xây 
dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong 
các cơ sở đào tạo

Mồi năm có 02-03 hội 
nghị, hội thảo theo chuyền 

đề được tổ chức, theo 
chương trình công tác 

hằng năm

Hằng năm Vụ GDCTHSSV

Các bộ, ngành liên 
quan; Các doanh 
nghiệp, trong và 

ngoài nước

II H ỗ  tr ợ  đào tạo  khở i nghiệp
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1 X ây  d ự n g  tà i liệu  cu n g  cấ p  k iến  th ứ c kỹ n ă n g  khởi n gh iệp

1.1
Xây dựng tài liệu cung cấp thông tin, kiến thức về hệ 
sinh thái khởi nghiệp trong các đại học của các nước 
trên thế giới cho lãnh đạo các trường đại học

01 Bộ tài liệu Năm 2018 Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo
1.2 Xây dựng bộ tài liệu đào tạo cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh 

viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo 04 Bộ tài liệu Từ năm 2018 Vụ GDCTHSSV

1.3
Xây dựng bộ tài liệu về khởi nghiệp dành cho đội ngũ 
giáo viên hướng nghiệp tại các trường THPT, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

02 Bộ tài liệu Năm 2019
Vụ GDTrH, 

GDTX

1.4 Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về các kỹ năng khởi 
nghiệp, lập nghiệp cho học sinh THPT 01 Bộ tài liệu Năm 2018 Vụ GDCTHSSV

1.5 Xây dựng Bộ tài liệu đào tạo khởi nghiệp toàn diện cho 
sinh viên

01 Bộ tài liệu Năm 2019 Vụ GDCTHSSV

2 T ổ ch ứ c  đ à o  tạo, tập  huấn  b ồi d ư ỡ n g , n ân g  cao  năng lự c  ch o  đ ội ngũ  cá n  bộ

2.1 Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn 
hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo

Tập huấn tại 03 khu vực; 
mỗi khu vực 100 học viên Hằng năm Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo
2.2 Tập huấn về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khởi nghiệp 

hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho sinh viên
Mỗi năm tập huấn ít nhất 

cho 03 trường đại học Hằng năm Vụ GDCTHSSV

2.3 Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên 
hướng nghiệp tại các trường phổ thông

Mỗi năm tập huấn cho 05 
địa phương Hằng năm Vụ GDTrH

Các Sở GDĐT2.4
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tại 
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 
xuyên

Mỗi năm tập huấn cho 05 
địa phương Hằng năm Vụ GDTX

2.5 Tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho học 
sinh các trường THPT

Mỗi năm tập huấn cho 05 
địa phương Hằng năm Vụ GDCTHSSV

3 T ổ ch ứ c các  khóa đào tạ o , học tập , g iao  lư u , tọa  đàm  trao đ ổ i k inh  n gh iệm  q u ốc tế

3.1
Tổ chức các đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm tại nước 
ngoài cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ HSSV khởi 
nghiệp trong các nhà trường

Từ 02-04 đoàn học tập 
kinh nghiệm quốc tế Từ năm 2018 Cục HTQT

Vụ GDCTHSSV 
phối hợp thành lập 
Đoàn; chọn chủ đề 
học tập, tọa đàm
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3.2
Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm quốc tế về khởi 
nghiệp

Mỗi năm 01-02 hội thảo 
chuyên đề được tổ chức Từ năm 2018 Vụ GDCTHSSV

Cục HTQT phối 
hợp mời tham dự; 
Các cơ sở đào tạo 

cử cán bộ, sinh 
viên tham dự

m T ạo  m ôi trư ờ n g  hỗ tr ợ  h ọc s in h , sin h  v iên  khở i n ghiệp

1 H ỗ tr ợ  k inh  phí ch o  cá c  h oạt đ ộ n g  k h ở i n gh iệp , các  câu  lạc  b ộ  k h ở i n gh iệp , cá c  tru n g  tâm  hỗ trợ  h ọc s in h , sin h  v iên  khởi nghiệp

1.1
Tổ chức thí điểm 03 mô hình trung tâm hỗ trợ học sinh, 
sinh viên khởi nghiệp, tại 03 khu vực

03 Trung tâm được hình 
thành

Giai đoạn 
2018-2020 Vụ GDCTHSSV Vụ KHTC

2

X â y  d ự n g  nội d u n g , ch ư ơ n g  tr ìn h  p h á t tr iển  sàn  g iao  
d ịch  ý  tư ởn g , d ự  án  k h ở i n gh iệp  trự c  tu yến  g iữ a  các  
c ơ  sở  đ ào  tạo , các  học s in h , sin h  v iên  v à  cá c  d oanh  
nghiệp

T ừ  năm  
2019

C ục C N T T

2.1
Xây dựng nội dung, chương trình phát triến sàn giao 
dịch ý tưởng, huy động các doanh nghiệp, các cơ sở đào 
tạo tham gia.

Tất cả các cơ sở đào tạo 
tham gia, 300 doanh 

nghiệp tham gia
Từ năm 2019 Vụ GDCTHSSV Các cơ sở đào tạo

2.2 Xây dựng phần mềm, cập nhật dữ liệu và duy trì vận 
hành sàn giao dịch.

01 phan mềm được hình 
thành hoặc tích hợp trên 

cổng TTĐT của Bộ GDĐT
Từ năm 2019 Cục CNTT Các cơ sở đào tạo

IV H oàn  th iện  cơ  ch ế, ch ín h  sách  hỗ trợ  h ọc s in h , sinh  v iên  k h ở i n gh iệp

1

Phối họp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, để 
xuất ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các văn bản 
quy định về cơ chế, chính sách hồ trợ HSSV; hỗ trợ 
giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh 
viên khởi nghiệp tại các nhà trường; quy định về công 
tác hỗ trợ HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

Các văn bản QPPL Từ năm 2018 Vụ GDCTHSSV
Vụ PC; các đơn vị 

thuộc các bộ, 
ngành liên quan

2

Nghiên cứu xây dựng và trình cap có thẩm quyền ban 
hành quy trình thẩm định, xét duyệt, triển khai và cơ chế 
đầu tư, theo dõi, quản lý, giám sát các dự án, mô hình 
kinh doanh được hình thành từ ý tưởng của học sinh, 
sinh viên

Văn bản QPPL Năm 2019 Vụ GDCTHSSV Vụ PC; các đơn vị 
thuộc các bộ

3



3

Phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên 
cứu, đề xuất, ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các cơ 
chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà 
tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên

Các báo cáo đề xuất; các 
văn bản QPPL Từ năm 2019 Vụ GDCTHSSV Vụ PC; các đơn vị 

thuộc các bộ

V H ỗ  trợ  nguồn  vốn  ch o  cá c  ch ư ơ n g  tr ìn h , d ự  án khở i n gh iệp  củ a  học s in h , sin h  v iên

1

Nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế hỗ trợ kinh phí từ các 
nguồn thu hợp pháp của cơ sở đào tạo, Quỳ hỗ trợ học 
sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo đôi với 
các ý tưởng dự án khởi nghiệp của HSSV

Các văn bản hướng dẫn Từ năm 2021 Vụ GDCTHSSV

Vụ KHTC; 
KHCNMT; Các 
đơn vị thuộc các 

bộ, ngành liên quan

V I C ác h oạt đ ộ n g  quản  lý  đ iều  hành  Đ ề  án

1
Xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển 
khai các nội dung cùa Kế hoạch theo từng năm Văn bản hướng dẫn Hằng năm Vụ GDCTHSSV

2
Tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát, đánh giá tại các cơ 
sở đào tạo

Mỗi năm 03 đoàn kiểm tra Hằng năm Vụ GDCTHSSV Vụ GDĐH; 
ÒDTrH

3
Xây dựng báo cáo nghiên cứu cơ chế, chính sách, nội 
dung, hình thức tổ chức thí đicm xây dựng mô hình 
trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo

01 bản báo cáo đề xuất 
chức năng nhiệm vụ, danh 

mục, kinh phí hỗ trợ
Năm 2018 Vụ GDCTHSSV Giao 01 cơ sở đào 

tạo thực hiện

4
Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Đề án giai 
đoạn 2017-2020 01 bản báo cáo Năm 2019 Vụ GDCTHSSV Viện KHGDVN

5
Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, chi đạo, điểu hành, 
kết quà triển khai thực hiện theo từng năm

01 Hội nghị được tổ chức 
vào tháng 12 hằng năm Hằng năm Vụ GDCTHSSV Các cơ sở đào tạo

6
Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Để 
án 01 Hội nghị trực tuyến Năm 2020 Vụ GDCTHSSV Các cơ sở đào tạo

7
Xây dựng báo cáo tổng kết mô hình thí điểm trung tâm 
hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo và đê 
xuất nhân rộng mô hình

01 bản báo cáo đánh giá, 
đề xuất nhân rông mô hình Năm 2020 Vụ GDCTHSSV Các cơ sở đào tạo

8
Tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các chuyên để, chủ
đề

Mỗi năm tố chức 02-03 
Hội thảo theo chuyên đề

Hăng năm
Vụ GDCTHSSV Các cơ sở đào tạo
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B. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

ST T N ội d u n g  cô n g  v iệc
K ết q u ả , sản phẩm  d ự  

kiến
T h ờ i gian  
th ự c hiện

Đ ơn  v ị chủ  
tr ì/g ỉám  sát

Đ ơn  vị phối 
h ợp /thự c hiện

L Đ ẩy m ạn h  th ôn g  tin , tru y ền  th ôn g

1 X ây  d ự n g , tr iển  k hai cá c  ch u y ên  m ụ c, ch u yên  đ ề  tu yên  tru y ền  v ề  h oạt đ ộ n g  hỗ tr ợ  học s in h , sinh  v iên  khở i n ghiệp

1.1
Tiểp tục Xây dựng chuyên mục giới thiệu về các mô 
hình hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; các tấm gương sinh viên 
khởi nghiệp trong các trường đại học

Duy trì 01 chuyên mục 
trên các kênh, sóng của 
Đài THVN, Đài TNVN

Từ năm 2021 Vụ GDCTHSSV VP Bộ (TTTT Giáo 
dục),

2 T iếp  tụ c d u y  trì tổ  ch ứ c  s ự  k iện  n gày hội khở i n gh iệp  q u ố c  g ia  ch o  học s in h , sinh  v iên  toàn  q u ốc (th án g  9 hằng năm )

3 T ổ  ch ứ c  các  hội n gh ị, h ộ i th ảo  tru yền  th ôn g

3.1
Hội thảo với các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng giải 
pháp hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025

01 -02 hội thảo được tổ 
chức Năm 2021 Vụ GDCTHSSV Các bộ, ngành liên 

quan

3.2 Hội thảo xúc tiến đầu tư các dự án ý tưởng khởi nghiệp 
của học sinh, sinh viên theo các lĩnh vực

Giới thiệu ý tưởng dự án 
của học sinh, sinh viên tới 
các doanh nghiệp, để hỗ 

trợ tăng tốc

Hằng năm Vụ GDCTHSSV Các bộ, ngành liên 
quan

II N h iệm  vụ  hỗ tr ợ  đ ào  tạ o  k h ỏ i n ghiệp

1 X â y  d ự n g  tà i liệu  cu n g  cấ p  k iến  thứ c kỹ n ăn g  khở i n gh iệp

1.1 Xây dựng chỉnh sửa các tài liệu tập huấn đội ngũ cán bộ 
tại các cơ sở đào tạo 04 Bộ tài liệu Năm 2021 Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

1.2 Xây dựng chinh sửa các bộ tài liệu đào tạo khởi nghiệp 
toàn diện cho sinh viên, học sinh THPT 02 Bộ tài liệu Năm 2022 Vụ GDCTHSSV; 

Vụ GDTrH

2 T iếp  tụ c tổ ch ứ c  đ ào  tạo , tập  h uấn  bồi d ư ỡ n g , n ân g  cao  n ăn g  lự c  ch on  đ ội ngũ cán  bộ tư  vấn  hỗ tr ợ  sinh  v iên  khở i n gh iệp  tron g  các  cơ  sở  
đ ào  tạo  và  g iáo  v iên  h ư ớ n g  n gh iệp  tại các  trư ờ n g  p h ổ  th ôn g , cá c  tru n g  tâm  g iá o  d ụ c  n ghề n gh iệp  - g iáo  d ụ c th ư ờ n g  xu yên

3
T iếp  tụ c tổ ch ứ c các  cu ộ c  g iao  lư u, tọa  đ àm  trao  đ ổi k inh ngh iệm  q u ố c  tế  ch o  h ọc sinh , sin h  v iên  và  đ ội ngũ cán  bộ tư  v ấ n  hỗ trợ  học 
sin h , sin h  viên  k h ở i n gh iệp  tro n g  các  nhà trư ờ n g
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3.1
Tổ chức các đoàn học tập trao đổi kinh nghiệm cho đội 
ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 
trong các nhà trường

04 Đoàn học tập kinh 
nghiệm quốc tế Từ năm 2021 Cục HTQT

Vụ GDCTHSSV 
phối hợp thành lập 
Đoàn; chọn chủ đề 
học tập, tọa đàm

3.2 Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về khởi 
nghiệp

Mồi năm duy trì 01-02 hội 
thảo với các chủ đề Từ năm 2021 Vụ GDCTHSSV

Cục HTQT, các 
Bộ, ngành liên 

quan

IU T ạ o  m ôi trư ờ n g  hỗ tr ợ  h ọc s in h , sinh  v iên  khở i nghiệp

1 Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ 
HSSV khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

10 Trung tâm hỗ trợ HSSV 
khởi nghiệp ữong các cơ 

sở đào tạo được hình thành

Giai đoạn 
2020-2025 Vụ GDCTHSSV Vụ KHTC

IV H oàn  th iện  c ơ  ch ế , ch ín h  sách  hỗ tr ợ  h ọc s in h , sin h  v iên  k h ở i nghiệp

4.1
Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế 
chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các 
cơ sở đào tạo

Rà soát các văn bản đã ban 
hành. Từ năm 2021 Vụ GDCTHSSV Vụ PC, các đơn vị 

liên quan

V H ỗ  tr ợ  nguồn  vốn  ch o  cá c  ch ư ơ n g  tr ìn h , d ự  án k h ở i n gh iệp  củ a  h ọc s in h , sin h  viên

1

Tiếp tục rà soát sửa đổi cơ chế hỗ trợ kinh phí từ các 
nguồn thu hợp pháp của cơ sở đào tạo, Quỹ hỗ trợ 
HSSV khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo đối với các ý 
tưởng dự án khởi nghiệp của HSSV

01 bản báo cáo rà soát; các 
văn bản hướng dẫn Từ năm 2021 Vụ GDCTHSSV Các cơ sở đào tạo; 

Vụ KHTC

VI C á c h oạt đ ộn g  q u ả n  lý  đ iều  hành Đ ề án

1
Tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các chuyên đề, chủ
đề

Mỗi năm tổ chức 02-03 
Hội thảo theo chủ đề Hằng năm Vụ GDCTHSSV Các Bộ, ngành liên 

quan

2 Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá tại các cơ sở đào 
tạo

Mỗi năm 03 đoàn kiểm tra Hằng năm Vụ GDCTHSSV Vụ GDĐH; 
ÒDTrH

3
Xây dựng báo cáo đánh giá hiệu quả cùa Đề án giai đoạn 
2020-2025 01 bản báo cáo Năm 2024 Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo; 
Các Cục, Vụ liên 

quan

4
Tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án và đề xuất các cơ chế, 
chính sách giai đoạn tiếp theo 01 Hội nghị trực tuyến Năm 2025 Vụ GDCTHSSV Các Bộ, ngành liên 

quan
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