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Be Green! V2WORK Enterprising Ideas Competition 

Cuộc thi ý tưởng kinh doanh V2WORK – KHỞI NGHIỆP XANH 

Annex 2.1. INSTRUCTIONS FOR THE JURY 

Hướng dẫn cho Ban Giám khảo 
 

Dear Jury member/ Kính gửi Ban Giám khảo, 

Thank you for agreeing to participate in this national enterprising ideas competition, organized by the 
V2WORK project and network. The objective of this competition is to inspire and support young 
people who have an idea they would like to turn into a business, guiding their first steps on the 
entrepreneurial process. This first edition follows the topic of “Green Enterprises”. 

Cảm ơn quý vị đã đồng ý tham gia ban giám khảo cuộc thi ý tưởng kinh doanh do Dự án V2WORK và 
mạng lưới 8 trường đại học Việt Nam tổ chức. Mục tiêu của cuộc thi này là thu hút và hỗ trợ giới trẻ 
có ý tưởng mong muốn hiện thực hóa trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ họ những bước đầu tiên 
trong tiến trình khởi nghiệp. Chủ đề của cuộc thi là “Khởi nghiệp xanh”. 

We kindly ask you to objectively evaluate each team based on their proposal and on the elevator pitch, 
using two evaluation forms (Annex 2.2. and Annex 2.3). Quý vị vui lòng  đánh giá khách quan từng 
nhóm trên cơ sở các dự án của họ và đánh giá sơ tuyển, sử dụng hai mẫu đánh giá (Phụ lục 2.2. Và 
Phụ lục 2.3). 

The maximum point for each part is 100 /  Điểm tối đa cho mỗi phần là 100 điểm 

The final score that a team gets will be the average of the points for the two parts. / Điểm cuối cùng 
mà một đội đạt được sẽ là điểm trung bình của hai phần. 

The team with the highest score will be given the GRAND JURY AWARD. The team with the second 
highest score will be named the runner-up. / Đội có số điểm cao nhất sẽ được trao giải GIẢI NHẤT 
(GRAND JURY). Đội có số điểm cao thứ hai sẽ được gọi là á quân (GIẢI NHÌ). 

Please send your evaluation form for the proposal (Annex 2.2) to Dr. Dinh Van Hai 
(hai.dinhvan@hust.edu.vn), with cc to Mr. Hiep (hiep.phamtuan@hust.edu.vn), no later than Tuesday 
October 29th. And deliver to him your evaluation form for the elevator pitch immediately after that 
session, as the results will be tallied and the prize awarded later that same day. 

Quý vị vui lòng gửi mẫu đánh giá cho mỗi dự án (Phụ lục 2.2) tới TS. Đinh Văn Hải 
(hai.dinhvan@hust.edu.vn), và đồng gửi cho ông Hiệp (hiep.phamtuan@hust.edu.vn), trước thứ ba 



Sponsored by Vinacacao 

ngày 29 tháng 10. Đồng thời gửi cho ông Hải và ông Hiệp mẫu đánh giá sơ tuyển ngay sau khi kết thúc, 
vì kết quả sẽ được tính toán và giải thưởng được trao sau đó cùng ngày. 

For your information, immediately after the elevator pitch session, there will be a networking session 
in which the competitors will be available to discuss in more detail their project ideas, with the support 
of posters they have prepared. General public attending the conference will be invited to interact with 
them, learn about their projects and vote on their favourite idea, granting one project the “People’s 
Choice Award”. We highly recommend you interact with them during this time, and give them any 
advice you might have for their further development. And of course you too can vote for a candidate 
to be winner of the popular award! J 

Đối với quý vị giám khảo, ngay sau phiên sơ tuyển, sẽ có một phiên kết nối trong đó các thí sinh sẽ có 
mặt để thảo luận chi tiết hơn về ý tưởng dự án của họ, và phần trình bày poster mà thí sinh đã chuẩn 
bị. Công chúng tham dự hội nghị sẽ được mời để tương tác, tìm hiểu về các dự án và bỏ phiếu cho ý 
tưởng yêu thích của các thí sinh, một giải thưởng “dự án được yêu thích nhất” sẽ được trao cho trao 
cho dự án được bình chọn nhiều nhất. Chúng tôi mong muốn giám khảo tương tác với các thí sinh 
trong thời gian này và cho họ bất kỳ lời khuyên nào có thể có để họ phát triển hơn nữa. Và tất nhiên 
chính quý vị cũng có thể bình chọn cho một ứng cử viên để giành giải thưởng dự án được bình chọn 
nhiều nhất! 

 

Kind regards, Trân trọng 

V2WORK EIC Organising Committee / Ban Tổ chức Cuộc thi ý tưởng kinh doanh V2WORK 

 

 

 

 


