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1. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP XANH 
V2WORK  

Quá trình khởi nghiệp thông thường được chia làm 4 giai đoạn: 

1- Khởi tạo ý tưởng 
2- Ra quyết định và lập kế hoạch kinh doanh 
3- Xây dựng đề án 
4- Quản lý và kiểm soát  

Phần lớn các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp hiện tại đều tập trung vào 3 giai đoạn sau của 
quá trình khởi nghiệp và chưa có nhiều hoạt động hỗ trợ những người trẻ tuổi trong việc 
biến những ý tưởng ở dạng “phôi thai” thành ý tưởng kinh doanh khả thi. Chính vì vậy, cuộc 
thi Ý tưởng khởi nghiệp của V2Work (gọi tắt là EIC) sẽ tập trung vào giai đoạn đầu tiên của 
quá trình khởi nghiệp nhằm tăng khả năng sáng tạo, tự tin của những người tham gia và 
khuyến khích họ suy nghĩ và hành động sáng tạo. Cuộc thi này được tổ chức nhằm phát 
triển kỹ năng khởi nghiệp, tạo cơ hội cho những người tham gia trải nghiệm việc phát triển 
và hiện thực hóa ý tưởng trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp và thị trường thực tế.  

Chủ đề của Cuộc thi này là ý tưởng khởi nghiệp xan. Tên chính thức của cuộc thi là: 

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp xanh V2Work 

Các cá nhân/ đội đăng ký tham gia sẽ nộp một bản mô tả vắn tắt ý tưởng khởi nghiệp  cho 
Ban tổ chức. Vòng chung kết của Cuộc thi sẽ được tổ chức trong Diễn đàn Hệ sinh thái việc 
làm và khởi nghiệp quốc gia sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 32/10/2019 tại Trường Đại học 
Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cuộc thi này dành cho những cá nhân/ đội đã thắng cuộc trong các cuộc thi ý tưởng khởi 
nghiệp đã được tổ chức tại các trường thành viên của Dự án V2Work cũng như những cá 
nhân/ đội thi tại các cuộc thi tương tự được tổ chức tại các trường Đại học khác ở Việt Nam. 
Ban giám khảo của Cuộc thi sẽ lựa chọn ra 2 ý tưởng có số điểm cao nhất để trao giải Nhất 
và giải Nhì của Ban Giám khảo (Giải Grand Jury Award). Sẽ có thêm 1 đội tham gia dự thi 
được nhận giải  People’s Choice Award- giải do đại biểu tham gia Diễn đàn bình chọn bằng 
hình thức bỏ phiếu trực tiếp. 

Mỗi đội sẽ cử 1 thành viên đại diện tham gia vòng thi chung kết. Thành viên đại diện đội 
phải là sinh viên đang theo học tại trường.  

 

  



 
Hướng dẫn thể lệ Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 

 
 
 

 
 
 

5 
Project ref. 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP    _ 

2. NHÀ TÀI TRỢ 
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp và Diễn đàn quốc gia về Hệ sinh thái việc làm và Khởi nghiệp 

được tài trợ bởi Uỷ ban Châu Âu- đơn vị đồng tài  trợ  Dự án Erasmus+ V2Work. Đơn vị tài 
trợ không phê duyệt hay chuẩn nhận nội dung của Cuộc thi Ý tưởng và Diễn đàn quốc gia. 

Phần nội dung do những người biên soạn quyết định và Uỷ ban Châu Âu không bị ràng buộc 

trách nhiệm đối với việc sử dụng những thông tin được trình bày tại Cuộc thi và Diễn đàn 
này. 

Ngoài ra, cuộc thi EIC năm 209 còn được tài trợ bởi công ty VINACACAO 

(http://vinacacao.com.vn/). 

 

Ba dự án đạt giải (Giải nhất và Nhì của Ban giám khảo và Giải do khán giả bình chọn) sẽ được 
hỗ trợ tư vấn bởi các chuyên gia tài chính của công ty Vinacacao nhằm phát triển và giới 
thiệu sản phẩm và dịch vụ của cá nhân/ đội ra thị trường. Trong thời gian tư vấn, Vinacacao 

sẽ đánh giá và lựa chọn đội có tiềm năng nhất và tài trợ kinh phí vé máy bay khứ hồi cho 
đội này đến tham quan, học hỏi thêm tại Trường Đại học Alicante (Tây Ban Nha). Chi phí ăn 
ở trong thời gian 1 tuần tại Trường Alicante sẽ Văn phòng quản lý dự án (OGPI- 

www.ogpi.ua.es)) của Trường Alicante tài trợ. 
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3. THÀNH PHẦN THAM GIA 
Trong mục này sẽ nêu rõ quy định về đối tượng dự thi EIC, cách đăng ký tham gia và lợi ích 

của sinh viên khi tham dự cuộc thi này. 

3.1. THÀNH PHẦN THAM GIA? 

�  Cá nhân hoặc đội thi gồm không quá 5 người. 

� Cá nhân/ đội thắng cuộc tại cuộc thi EIC tại các trường thành viên của Dự án 
V2Work. Chỉ những sinh viên vẫn đang theo học tại trường trong năm học 2019-
2020 mới đủ điều kiện để được thanh toán chi phí đi lại và ăn ở khi tham gia Cuộc 
thi EIC và Diễn đàn. 

� Cá nhân/ đội thắng cuộc tại các cuộc thi tương tự như EIC tại các trường đại học 
khác của Việt Nam. Thành viên của đội thi phải là sinh viên đang theo học trong các 
chương trình đào tạo đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ của trường. 

� Mỗi đội thi chỉ có thể có tối đa 1 thành viên là cựu sinh viên (tốt nghiệp chưa quá 3 
năm) 

�  Ngôn ngữ sử dụng cho phần trình bày ý tưởng nhanh là tiếng Việt. 

� Mẫu đăng ký và poster phải được trình bày bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. 

 

3.2. TẠI SAO NÊN THAM GIA? 

� Trải nghiệm cuộc sống của một nhà khởi nghiệp 

� Có cơ hội đại diện cho trường để tham gia Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp và Diễn đàn 
hệ sinh thái việc làm và khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

� Có cơ hội được tư vấn khởi nghiệp bởi các doanh nhân thành công và có thể phát 
triển ý tưởng thành sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đưa ra thị trường. 

� Có cơ hội giao lưu!  
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3.3. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Các trường thành viên Dự án V2Work sẽ gửi dự án đạt giải Nhất tại cuộc thi ở cấp trường, 
trình bày theo mẫu cho Ban Tổ chức (PGS.TS Đinh Văn Hải -Trường Đại học Bách khoa Hà 
nội làm chủ trì). 

Đội thi của các trường đại học khác sẽ gửi đăng ký dự thi theo mẫu đến địa chỉ email của 
PGS.TS Đinh Văn Hải:  hai.dinhvan@hust.edu.vn  

Thời hạn nộp đăng ký dự thi: trước 16h00, Thứ 4, ngày 23/10/2019. 

Dự án đăng ký dự thi cần được trình bày đầy đủ theo mẫu của Ban Tổ chức ( Phụ lục 1). 

Thông tin chính cần trình bày bao gồm: 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên và thông tin của các thành viên tham gia 
2. Tên dự án 
3. Thông tin liên lạc của đội dự thi 

4. Tên trường 

B. Mô tả chi tiết về đề án 

1. Mục tiêu của đề án (1/2 đến 3 trang) - 5 điểm) 
2. Tính cấp thiết, tình hình sản phẩm trên thị trường (tối đa 1000 từ)- 20 điểm 
3. Tính sáng tạo - tính mới của sản phẩm/dịch vụ, khả năng đáp ứng nhu cầu của người 

sử dụng (tối đa 2000 từ)- 25 điểm 
4. Nội dung thực hiện (tối đa 2000 từ)- 15 điểm 
5. Tự đánh giá đề án dựa trên phân tích SWOT (tối đa 500 từ)- 10 điểm 
6. Chi phí để cải tiến/ đổi mới sản phẩm - 15 điểm 
7. Video giới thiệu về ý tưởng sản phẩm- 10 điểm 
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4. CHẤM CHỌN ĐỀ ÁN 
Các đề án khởi nghiệp tham gia Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Xanh sẽ được chấm chọn theo 
3 bước sau: 

- Bước sơ loại: để xác định đề án dự thi phù hợp với quy định của Cuộc thi (đặc biệt 
là đối với các đội thi nằm ngoài mạng lưới 8 trường đại học thành viên Dự án 
V2Work) và lựa chọn các đề án tham gia vòng chung kết. 

- Phần Thi thuyết trình ý tưởng nhanh: đại diện các đội dự thi sẽ trình nhanh ý tưởng 
khởi nghiệp của đội mình trong vòng 3 phút. Dựa vào phần trình bày nhanh và phần 
thuyết minh đề án trong mẫu đăng ký, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra 2 đội để trao 
giải Grand Jury Award.  

- Phần Thi trình bày trên poster: Thành viên của các đội tham gia vòng chung kết trình 
bày đề án trên poster (theo mẫu). Những đại biểu tham gia Diễn đàn sẽ bỏ phiếu 
bình chọn. Đề án có nhiều bình chọn nhất sẽ nhận được giải do khán giả bình chọn 
(People’s Choice Award). 

 

4.1. ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Các cá nhân, đơn vị có quan tâm đến cuộc thi sẽ được cung cấp mẫu đăng ký dự thi (Phụ 
lục 1). Mẫu này cũng có thể tải từ website của Dự án V2Work.   

Trung tâm nghề nghiệp (CaCe) của các trường thành viên dự án V2work sẽ tổ chức cuộc 
thi EIC tại đơn vị mình, loại những hồ sơ đăng ký không đủ điều kiện (không hoàn thành 
đầy đủ các phần trong mẫu đăng ký, không phù hợp với chủ đề Khởi nghiệp xanh hoặc các 
thành viên trong đội không đáp ứng các điều kiện theo quy định trong Hướng dẫn thể lệ 
này.).  
Những đề án đủ điều kiện dự thi sẽ được chấm chọn trong cuộc thi cấp trường. Cá nhân/đội 
đạt giải Nhất sẽ hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi theo mẫu do BTC cuộc thi EIC của 
V2Work quy định. Thời gian nộp muộn nhất là 10 ngày trước khi Cuộc thi bắt đầu để đảm 
bảo tất cả các cá nhân/ 

Những đội của các trường đại học khác ngoài những hồ sơ trên, cần nộp thêm văn bản 
chứng minh đội được lựa chọn để tham gia cuộc thi theo tiêu chí của cuộc thi EIC.  

 

4.2. PHẦN THI TRÌNH BÀY Ý TƯỞNG NHANH 

Các đội thi sẽ tham gia trình bày ý tưởng nhanh tại cuộc thi.  
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Thời gian để trình bày ý tưởng là 3 phút. Nội dung trình bày cần ngắn gọn, xúc tích. Ngôn 
ngữ trình bày là tiếng Việt. Mỗi đội sẽ cử 1 thành viên tham gia phần thi này.  

Bài trình bày nhanh cần bao gồm các phần sau: 

1. Mục tiêu 
2. Nhu cầu 
3. Mô tả sản phẩm/ dịch vụ 
4. Đối tượng khách hàng tiềm năng 
5. SWOT (đánh giá thuận lợi- khó khăn) 

Ban giám khảo sẽ đánh giá bài trình bày nhanh dựa trên các tiêu chí sau: 

o Bài trình bày có rõ ràng không? -15 điểm 
o Bài trình bày có dễ hiểu và dễ nhớ không? – 25 điểm 
o Bài trình bày có tập trung vào nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ không? - 30 điểm 
o Bài trình bày có làm nổi bật được những thuận lợi và khó khăn của việc phát triển 

sản phẩm/ dịch vụ không? – 30 điểm 

(Mẫu phiếu đánh giá trong Phụ lục 2). 

Điểm cuối cùng của 1 đội sẽ là trung bình cộng điểm cho phần thi trình bày ý tưởng nhanh 
và thuyết minh đề án chi tiết. 
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4.3 PHẦN THI TRÌNH BÀY POSTER 

Tất cả các đội thi sẽ tham gia phần thi trình bày poster. Các đội sẽ trình bày poster trong 

Diễn đàn quốc gia để trình bày cụ thể hơn về ý tưởng khởi nghiệp xanh của đội mình.  Những 

thành viên đại diện cho đội phải có mặt trong phần thi và trả lời câu hỏi của các đại biểu 
tham dự diễn đàn về ý tưởng của đội. Các đại biểu tham dự Diễn đàn sẽ bỏ phiếu để bình 

chọn ý tưởng mà họ yêu thích (dựa trên phần trình bày trên poster và phần thảo luận). Đội 

có nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ được trao giải do khán giả bình chọn “People´s Choice 
Award” 

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRÊN POSTER 

● Mỗi đội sẽ trình bày ý tưởng trên 1 poster theo mẫu trong Phụ lục 3. 
● Có thể sử dụng thêm hình ảnh minh họa cho phần trình bày 
● Poster cần có tên đề án và đặt ở vị trí dễ nhìn.  
● Các đội cần in poster của đội trước khi khi tham gia cuộc thi EIC.  
● Khổ giấy của poster phải là khổ A0. 
● Poster cần được dựng trong khu vực được bố trí  sẵn trong ngày đầu tiên của Diễn 

đàn quốc gia.   
● Các đội thi cần nộp bản pdf của poster cho BTC chậm nhất là trước khi cuộc thi diễn 

ra 2 ngày. 
● Cần có 2 poster: 1 poster trình bày bằng tiếng Việt và 1 poster tiếng Anh. 

 

4.4 BAN GIÁM KHẢO 

Ban giám khảo gồm 5 thành viên có kinh nghiệm về khởi nghiệp. Ban giám khảo cho cuộc thi EIC 
năm 2019 gồm có 5 thành viên là đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, Trường  ĐH Bách Khoa Hà nội, Trường ĐH Tây Nguyên và Trường Khoa học 
XHNV Thành phố HCM. Quyết định của Ban Giám khảo sẽ được V2Work tôn trọng và chấp thuận.  
Các thành viên của Ban giám khảo sẽ đánh giá Thuyết minh đề án chi tiết và bài thuyết trình nhanh 
theo phiếu chấm do Ban tổ chức cung cấp để chọn ra đội thắng cuộc để trao giải của Ban giám 
khảo- Grand Jury Prize. 

  



 
Hướng dẫn thể lệ Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  MẪU ĐĂNG KÝ DỰ THI KÈM THUYẾT MINH ĐỀ ÁN CHI TIẾT  

PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁM KHẢO VÀ CÁC PHIẾU CHẤM 

PHỤ LỤC 3: MẪU TRÌNH BÀY TRÊN POSTER 

 

 


