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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND        Hoài Nhơn, ngày     tháng     năm 2019 
 

 
 

QUYẾT ĐIṆH 

Ban hành Quy chế hoạt động “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và  

phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn.   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND, ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ 

nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 6986/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND huyện 

Hoài Nhơn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”  trên địa bàn huyện Hoài Nhơn;  

Căn cứ Quyết định số...........QĐ-UBND, ngày....../...../........ của UBND 

huyện Hoài Nhơn về việc thành lập Tổ tư vấn “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và 

phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn năm 2019; 

Theo đề nghị của Tổ tư vấn “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển 

kinh doanh” huyện Hoài Nhơn năm 2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của “Điểm hỗ 

trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn. 

Điều 2. Giao Hội LHPN huyện Hoài Nhơn có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này.   

Điều 3. Hội LHPN huyện Hoài Nhơn; Tổ tư vấn và các phòng, ban có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hội LHPN tỉnh (báo cáo) 

- CT, PCT Trương Đề; 

- Hội LHPN huyện; 

- Lưu VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                         Trương Đề 

 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=414/Q%C4%90-UBND
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=414/Q%C4%90-UBND
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    UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN HOÀI NHƠN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 

 Tổ chức và hoạt động “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

 và phát triển kinh doanh” huyện Hoài Nhơn 

(Kèm theo Quyết định số: 12521/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 

của UBND huyện Hoài Nhơn)  

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

  Điều 1.  Tên gọi: Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh cấp 

huyện (gọi tắt là Điểm hỗ trợ PNKN). 

Điều 2. Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ tư vấn Điểm hỗ 

trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh huyện Hoài Nhơn; Điểm hỗ trợ 

PNKN đặt tại cơ quan Hội LHPN huyện được sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, 

trang thiết bị của Hội LHPN huyện. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng quy chế là thành viên Tổ tư vấn Điểm hỗ trợ phụ 

nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh cấp huyện theo Quyết định số ..... 

.............../QĐ-UBND ngày ....../....../2019 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn)  

  

CHƢƠNG II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐIỂM HỖ TRỢ 

VÀ THÀNH VIÊN TỔ TƢ VẤN 

Điều 4. Mô hình và chức năng hoạt động của Điểm hỗ trợ 

 - Điểm hỗ trợ PNKN do Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập là 

điểm đầu mối kết nối và khai thác nguồn lực, cơ sở vật chất sẵn có của các cơ quan 

tại địa phương và các tổ chức bên ngoài để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh 

doanh cho phụ nữ; 

- Điểm hỗ trợ PNKN gồm có: Tổ trưởng do lãnh đạo UBND huyện đảm 

nhiệm, Tổ Phó do lãnh đạo Hội LHPN huyện đảm nhiệm và một số thành viên 

khác từ Hội LHPN huyện, Phòng kinh tế, Phòng Tài chính - kế hoạch, Trung tâm 

Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện.  

- Thành viên của Điểm hỗ trợ PNKN làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.  

Điều 5. Nhiệm vụ của Điểm hỗ trợ PNKN 

- Thiết lập kênh thông tin, phương tiện, hệ thống tiếp nhận phản hồi, đề xuất 

hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.  

- Truyền thông, cập nhật thông tin trong và ngoài huyện về khởi nghiệp tới 

doanh nghiệp/HTX, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp tại địa phương; các chính sách 
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về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, 

góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ. 

- Tập huấn, đào tạo, chuyển giao tài liệu, quy trình và quy định của Nhà 

nước về các chủ đề như thành lập doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác và hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo.  

- Tư vấn chuyên môn về các lĩnh vực mà các ý tưởng khởi nghiệp, doanh 

nghiệp/HTX/tổ hợp tác có nhu cầu.  

- Giới thiệu và chuyển giao các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, 

sản xuất an toàn, nông nghiệp hữu cơ; mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông 

nghiệp; mô hình kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị; mô hình tổ chức, quản lý sản 

xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ,...  

- Hỗ trợ hoạt động liên kết và phát triển thị trường; tạo lập, quản lý và bảo 

vệ tài sản trí tuệ; phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa.   

- Cung cấp và tạo điều kiện cho các ý tưởng khởi nghiệp, doanh 

nghiệp/HTX/tổ hợp tác có được các thông tin về tiếp cận nguồn vốn từ các các quỹ 

đầu tư, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các tổ chức tín dụng, tại địa phương qua đó 

phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.  

Điều 6. Nhiệm vụ của thành viên Tổ tƣ vấn 

1. Tổ trƣởng: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm chính về mọi mặt công 

tác ghi tại Điều 5 của Quy chế này. 

2. Tổ phó: Giúp Tổ trưởng chỉ đạo điều hành một số mặt công tác của Điểm 

hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước 

Tổ trưởng về những việc được phân công, được ủy quyền điều hành công việc 

chung của Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về 

những việc đã giải quyết. 

3. Thành viên: Tham mưu trực tiếp Tổ trưởng, tổ phó trong công tác quản 

lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được quy định tại Điều 5 của Quy chế 

này. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý năm theo quy định. 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị  

1. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện  

- Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh 

doanh; giới thiệu về các mô hình sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; ứng dụng 

khoa học công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; mô hình cơ giới hóa trong 

sản xuất nông nghiệp; mô hình kinh tế hợp tác gắn liền với liên kết trong sản xuất, 

tiêu thụ; mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; ...phát huy vai 

trò của phụ nữ trong khởi nghiệp và phát triển kinh tế.  

- Thực hiện lồng ghép giới và tăng quyền năng cho phụ nữ trong các ý tưởng 

kinh doanh được lựa chọn và hỗ trợ tại địa phương. 
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- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện đưa tin, bài, chuyên mục tuyên truyền 

về phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế và các kết quả 

triển khai.  

- Tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia các lớp tập huấn hỗ trợ nâng cao 

năng lực cạnh tranh, liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại cho các 

tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do nữ quản lý, Hội Phụ nữ vận động thành 

lập. 

- Tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu được tiếp 

cận tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các tổ chức tín dụng, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các Quỹ 

cho vay phát triển kinh tế tập thể tại địa phương, các nguồn vốn của tổ chức Hội để 

phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.  

- Đề xuất UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch Đề án 939 phù 

hợp với tình hình của địa phương.  

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý hoặc đột xuất cho các thành viên tham 

gia Điểm hỗ trợ PNKN.  

- Hỗ trợ địa điểm, văn phòng làm việc, phòng họp cho các sự kiện có liên 

quan của Điểm hỗ trợ PNKN.    

2. Phòng Kinh tế huyện  

- Tổng hợp và xây dựng một cách có hệ thống các quy trình, các bước thành 

lập doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác; hoàn thiện hồ sơ thành lập HTX nông nghiệp 

cho các ý tưởng khởi nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 

- Hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác khởi 

nghiệp các đơn vị có chuyên môn chuyên sâu hỗ trợ kỹ thuật, liên kết thị trường, 

xúc tiến thương mại, cấp chứng chỉ, chứng nhận sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn 

vay; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác khởi nghiệp do nữ 

làm chủ về quy trình, thủ tục để bảo vệ tài sản trí tuệ; phát triển thương hiệu, xây 

dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa; 

- Cung cấp các thông tin và các chính sách về khoa học và công nghệ nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần khơi dậy tinh thần khởi 

nghiệp, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ; 

- Thâm mưu UBND huyện về phương án kết nối thị trường, bao bì sản 

phẩm,  marketing ...; 

- Bố trí cán bộ tham gia và hỗ trợ trang thiết bị, địa điểm làm việc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

- Hướng dẫn thủ tục cấp phép đăng ký kinh doanh; 
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- Thẩm định, đề xuất bố trí  nguồn kinh phí hoạt động cho Đề án 939, Điểm 

hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp huyện theo đúng quy định. 

4. Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện  

- Tập huấn, đào tạo các lớp nghề sinh kế nông nghiệp và kết nối tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp.  

- Bố trí cán bộ tham gia và hỗ trợ trang thiết bị, địa điểm làm việc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. 

5. Chế độ thông tin, báo cáo  

- Hội LHPN huyện định kỳ báo cáo cho UBND huyện, Hội LHPN tỉnh về 

tình hình thực hiện Điểm hỗ trợ PNKN; 

- Phối hợp với các phòng, ban, dự án FLOW/EOWE thực hiện việc đánh giá 

tổng kết về mô hình Điểm hỗ trợ PNKN vào cuối năm 2020. 

CHƢƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

- Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh cấp huyện là 

điểm đầu mối kết nối và khai thác nguồn lực, cơ sở vật chất sẵn có của các cơ quan 

tại địa phương (Hội LHPN huyện, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông 

Nghiệp) và các tổ chức bên ngoài để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh 

cho phụ nữ.  

- Điểm hỗ trợ PNKN và phát triển kinh doanh cấp huyện thực hiện vai trò 

đầu mối cung cấp thông tin, tuyên truyền, tập huấn đào tạo, cập nhật phố biến các 

quy trình quy định của Nhà nước về khởi nghiệp và các lĩnh vực khác (thành lập 

mới doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác, thuế, quy trình kỹ thuật sản xuất…).  

- Thời gian sinh hoạt: Họp định kỳ Tổ tư vấn “Điểm hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp và phát triển kinh doanh cấp huyện” huyện 01 lần/quý. Ngoài ra, có thể tổ 

chức họp bất thường khi Tổ trưởng tổ tư vấn triệu tập. 

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, được thông qua các thành 

viên trong Tổ tư vấn nhất trí và tự nguyện chấp hành.Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                             KT. CHỦ TỊCH 

                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

                                                     Trƣơng Đề 
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