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_THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

14:00 - 14:05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ban tổ chức 

14:05 – 14:20 Phát biểu khai mạc. 

- Đại diện Cục Phát triển 

doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Đại diện USAID Việt Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh. 

14:20 – 14:50 

Giới thiệu về Dự án tăng cường năng 

lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt 

Nam (IPSC): 

- Giá trị, lợi ích, các gói hỗ trợ, tiêu chí 

lựa chọn với các đối tượng doanh nghiệp 

cụ thể và các tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp (BSOs). 

- Cách thức triển khai hỗ trợ doanh 

nghiệp được lựa chọn. 

- Cơ hội cho các BSOs để cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ thông qua dự án. 

- Các hoạt động ưu tiên trong năm đầu 

tiên của dự án. 

- Cách thức đăng ký tham gia gói hỗ trợ 

của Dự án và các lưu ý. 

Đại diện Dự án IPSC 

14:50 – 16:20 

Thảo luận: Khai thác hiệu quả trợ lực 

từ Dự án IPSC cho các doanh nghiệp 

tỉnh Đồng Tháp: 

- Các vấn đề thực trạng, khó khăn vướng 

mắc của Hội và doanh nghiệp hội viên 

trong môi trường kinh doanh và nhu cầu 

hỗ trợ để cải thiện cũng như nâng cao 

năng lực doanh nghiệp. 

- Trao đổi, làm rõ các lợi ích dành cho 

từng loại hình doanh nghiệp, theo từng 

hợp phần 

- Các hoạt động ưu tiên của Hội đối với 

các doanh nghiệp hội viên trong năm 

2022 và khả năng hợp tác với Dự án để 

cùng triển khai, tổ chức một số hoạt động 

cụ thể trong năm 2022. 

- Đại diện Cục Phát triển 

Doanh nghiệp; 

- Đại diện Ban IV; 

- Đại diện Dự án IPSC; 

- Đại diện Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

- Đại diện Hội Doanh nhân trẻ 

Đồng Tháp; 

 

16:20 - 16:30 
Kết thúc tọa đàm và dự kiến kế hoạch 

hoạt động tiếp theo. 
Đại diện Dự án IPSC 

* Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. 


