Hội LHPN tỉnh trao giải Hội thi "Ý tưởng phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp" năm 2019.

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn
mạnh: "Qua 2 năm triển khai, thực hiện Đề án "Phụ nữ khởi nghiệp", các cấp Hội
trong tỉnh đã triển khai, tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với nhiều hình thức
đa dạng, phong phú. Tính đến nay, các cấp Hội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền và
đã thu hút 267.457/327.260 lượt hội viên phụ nữ tham dự, đạt 81,7%. Tính đến
tháng 6/2019, có 105 doanh nghiệp nữ mới thành lập, hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã
do phụ nữ quản lý, hỗ trợ 195 phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp với số tiền trên 3,5 tỷ
đồng. Ngày hội hôm nay sẽ tiếp tục khơi nguồn cho phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và
kinh doanh; thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh...".
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như: 11 đơn vị huyện, thị, thành tổ
chức 11 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của chị em khởi nghiệp; tổ
chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho chị em phụ nữ có nhu cầu; đồng thời tổ chức chia
sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, doanh nhân vi mô, hội viên phụ
nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh...

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tại ngày hội.

Đặc biệt, trong ngày hội, Hội LHPN tỉnh đã trao giải Hội thi "Ý tưởng phụ nữ sáng tạo
khởi nghiệp" năm 2019. Sau thời gian phát động, Hội thi đã có 173 ý tưởng sáng tạo

khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ tham gia. Ban Tổ chức đã chọn 30 ý tưởng tiềm
năng, khả thi để vào vòng chung kết. Kết quả, có 11 ý tưởng được nhận giải thưởng,
gồm 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C và 6 giải Khuyến khích; trong đó, bà Đồng Thị Thu
Hoài, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Trường Phát (huyện Gò Công
Tây) được trao giải A với ý tưởng sử dụng phế phẩm của nấm bào ngư để trồng rau
mầm.
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