BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ
***
Số: 20-CV/KHCN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

“V/v phối hợp tổ chức các lớp tập huấn
chuyển giao KHCN cho đoàn viên thanh niên”

Kính gửi: Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn.
Thực hiện chương trình công tác năm 2022 được Ban Bí thư Trung ương
Đoàn phê duyệt, nhằm triển khai tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn chuyển giao
khoa học công nghệ theo hình thức trực tuyến, Trung tâm Phát triển Khoa học
Công nghệ và Tài năng trẻ trân trọng đề nghị Ban thường vụ các tỉnh, thành
Đoàn quan tâm, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, cụ thể như sau:
1. Một số thông tin về các lớp tập huấn
1.1. Dự kiến nội dung tập huấn
- Thông tin về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, ứng dụng khoa
học kỹ thuật của Đảng, Nhà nước, của ngành, địa phương. Kiến thức khoa học,
công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Kiến thức, kỹ năng trong chế biến, bảo quản sản phẩm.
- Kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ.
- Kiến thức, kỹ năng trong thương mại điện tử.
- Một số kiến thức, kỹ năng khác (theo nhu cầu của đoàn viên thanh niên)
1.2. Đối tượng tham gia
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp sản xuất tại cơ sở; chủ trang trại,
mô hình kinh tế; thành viên các câu lạc bộ khuyến lâm, khuyến nông, khuyến
ngư; thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp,… có nhu cầu trang bị kiến thức, kỹ
năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế nông nghiệp.
1.3. Phương thức
Lớp tập huấn diễn ra trực tuyến, học viên chuẩn bị máy tính hoặc các thiết
bị thông minh và kết nối internet đăng nhập vào hệ thống tham dự tập huấn tập
trung tại một địa điểm hoặc tại nơi cư trú.
1.4. Thời lượng, số lượng, thời gian tổ chức
- Thời lượng: mỗi lớp tập huấn diễn ra trong 3-4 buổi.
- Số lượng: Dự kiến có 7 lớp. Mỗi lớp khoảng 80 – 120 học viên

2
- Thời gian tổ chức lớp: Dự kiến trong tháng 4, 5/2022
2. Một số nội dung đề nghị phối hợp
Với ý nghĩa thiết thực của lớp tập huấn, trân trọng đề nghị Ban thường vụ
các tỉnh, thành Đoàn phối hợp triển khai một số nội dung sau:
- Tiến hành khảo sát nhu cầu của đoàn viên, thanh niên, từ đó đăng ký cho
đoàn viên thanh niên của tỉnh tham gia các lớp tập huấn (có thể đăng ký lớp
riêng cho tỉnh trong trường hợp số lượng học viên tại tỉnh đảm bảo). Các tỉnh,
thành Đoàn có thể đề xuất nội dung tập huấn phù hợp với nhu cầu của thanh
niên địa phương. (Mẫu đăng ký kèm theo)
- Gửi danh sách học viên tham gia lớp tập huấn và phối hợp với Trung
tâm quản lý, đánh giá sự tham gia của học viên trong quá trình tổ chức lớp học.
Công văn, biểu mẫu đăng ký tổ chức lớp tập huấn đề nghị gửi trước ngày
10/04/2022. Trên cơ sở đăng ký (ưu tiên đăng ký sớm), Trung tâm sẽ bố trí các
lớp tập huấn và thông tin với các tỉnh, thành Đoàn. Danh sách đăng ký học viên
tham gia lớp tập huấn đề nghị gửi Trung tâm trước thời điểm diễn ra lớp tập
huấn tối thiểu 2 ngày (theo mẫu gửi kèm).
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: đồng chí Nguyễn Thành Long, chuyên
viên Phòng Khoa học, Công nghệ, ĐT: 0973 082 899, email:
tainangviet.twd@gmail.com

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên (để phối hợp);
- Đ/c Nguyễn Minh Triết - Bí thư
TW Đoàn (để báo cáo);
- Các phòng Trung tâm;
- Lưu VP.

Nguyễn Thiên Tú
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BCH ĐOÀN TỈNH .......
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
........ , ngày

tháng

năm 2022

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN
Chuyển giao khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ
khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế
---------

1. Thời gian tổ chức: (tháng 5 hoặc tháng 6):……………………………………..
2. Số lượng học viên:……………………………………………………………...
3. Chuyên đề đăng ký (đánh dấu vào chuyên đề có nhu cầu hoặc có thể ghi bổ
sung chuyên đề phù hợp nhu cầu của thanh niên địa phương)
Kiến thức, kỹ năng trong chế biến, bảo quản sản phẩm.
Kiến thức, kỹ năng trong việc xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ.
Kiến thức, kỹ năng trong thương mại điện tử.
- Đề xuất chuyên đề:………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
4. Đề xuất, kiến nghị khác:
5. Đầu mối liên hệ của tỉnh Đoàn:……………………………………………….
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN……
(Ký tên, đóng dấu)
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BCH ĐOÀN TỈNH .......
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
........ , ngày

tháng

năm 2022

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN
Chuyển giao khoa học công nghệ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ
khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế
--------Số
TT
1
2
3

Năm sinh
Họ và tên
Nguyễn Văn A
Cao Thị C

Nam
1986

Nữ

Chức vụ/chức danh,
đơn vị

Đoàn viên xã A, huyện B
1991 Đoàn viên xã D, huyện E

Số điện thoại
091xxx
098xxx

...
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN……
(Ký tên, đóng dấu)

