ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRUNG TÂM HTTN KHỞI NGHIỆP
***
Số: 47-TB/TTKN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Trà Vinh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên
Căn cứ Kế hoạch Số 03/KH-TTV ngày 08/6/2018 của Tổ Tư vấn, Hỗ trợ
Khởi nghiệp và Phát triển Doanh nghiệp về việc tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi
nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Trà Vinh,
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp thông báo tổ chức Cuộc thi ý
tưởng khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tạo điều kiện giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn;
hướng sinh viên, học sinh tới hoạt động có ý nghĩa là tìm hiểu về kinh doanh; có
cơ hội trải nghiệm thực tế để đúc kết kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh, xây
dựng ý tưởng và tìm ra con đường lập nghiệp trong tương lai.
- Góp phần tạo thêm việc làm cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh từ
những dự án khởi nghiệp thành công.
- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, học
sinh; phát hiện và ươm tạo những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.
- Tuyển chọn những dự án khởi nghiệp khả thi nhằm tham gia cuộc
thi khởi nghiệp ở cấp độ cao hơn, đồng thời quảng bá những ý tưởng, dự án hay
và gắn kết vào thực tế.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi được triển khai rộng rãi đến sinh viên, học sinh Trường Đại học
Trà Vinh và những sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp.
- Đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá, lựa chọn ý tưởng.
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị tổ chức phải chặt chẽ, hiệu quả.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Từ ngày 12/6/2018 – 11/7/2018: Thí sinh đăng ký dự thi tại Trung tâm
Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.
- 13 giờ 30 phút, 29/6/2018: Tổ chức buổi nói chuyện về “Ý tưởng khởi
nghiệp” và hướng dẫn đăng ký tham gia tại giảng đường D5, Trường Đại học
Trà Vinh.
- 7 giờ 30 phút, 18/7/2018: Tổ chức vòng sơ khảo và chọn 15 dự án vào
vòng bán kết tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, 20/7/2018: Tập huấn về cách thức viết ý tưởng khởi
nghiệp tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh.
- 7 giờ 30 phút, 21/7/2018: Tập huấn về cách triển khai ý tưởng khởi
nghiệp tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh.
- 13 giờ 30 phút, 21/7/2018: Tập huấn về thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp
tại Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh.
- 7 giờ 30 phút, 08/8/2018: Tổ chức vòng bán kết và chọn 08 dự án vào
vòng chung kết tại tại giảng đường D5, Trường Đại học Trà Vinh.
- 13 giờ 30 phút, 10/9/2018: Tổ chức vòng chung kết (các thí sinh thuyết
minh và bảo vệ ý tưởng) và trao giải tại giảng đường D5, Trường Đại học Trà
Vinh.
III. ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC VÀ NỘI DUNG CUỘC THI
1. Đối tượng tham gia: Cựu sinh viên, sinh viên, học sinh (kể cả học sinh
THPT) của Trường, yêu thích hoạt động khởi nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp
(có thể đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc đội nhưng không quá 5 thành viên).
2. Lĩnh vực dự thi: Ý tưởng, sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ
trong các lĩnh vực: Kinh tế, luật, nông nghiệp - thủy sản, kỹ thuật - công nghệ,
du lịch, hóa học ứng dụng, văn hóa - nghệ thuật,…
3. Nội dung cuộc thi:


Vòng 1: Vòng sơ khảo - Tìm ý tưởng khởi nghiệp


Mỗi thí sinh nộp phiếu đăng ký ý tưởng khởi nghiệp (theo
mẫu) của Ban Tổ chức và gửi về Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
đến hết 16 giờ, ngày 11/7/2018.

Ban Tổ chức sẽ chọn ra 15 ý tưởng khả thi nhất để tham gia vòng
bán kết dựa trên các tiêu chí: Tính khả thi, khách hàng, thị trường, hiệu quả
kinh tế, môi trường và xã hội của dự án.

Các thí sinh dự thi được chọn sẽ được tập huấn để hoàn thiện dự án
khởi nghiệp trước khi tham gia vòng bán kết.

15 thí sinh sẽ nộp lại bản in tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi
nghiệp và file mềm qua Email: nguyenvanvuan@gmail.com cho Ban Tổ chức
đến 16 giờ, ngày 27/7/2018.


Vòng 2: Vòng bán kết


Các thí sinh dự thi sẽ trình bày và bảo vệ ý tưởng của mình trước
Ban giám khảo một cách ấn tượng nhất để thuyết phục Ban Giám khảo. Mỗi thí
sinh có 05 phút trình bày và 05 phút trả lời câu hỏi phản biện do Ban Giám khảo
đưa ra.


Ban Tổ chức sẽ chọn ra 08 ý tưởng khả thi nhất để tham gia vòng
chung kết dựa trên các tiêu chí: Tính khả thi, khách hàng, thị trường, hiệu quả
kinh tế, môi trường và xã hội của dự án.

08 thí sinh vào vòng chung kết sẽ nộp lại bản in tại Trung tâm Hỗ
trợ Thanh niên Khởi nghiệp và file mềm qua Email nguyenvanvuan@gmail.com
cho Ban Tổ chức đến 16 giờ, ngày 30/8/2018.


Vòng 3: Vòng chung kết và trao giải


Trình bày dự án: Các thí sinh dự thi sẽ trình bày và bảo vệ ý tưởng
của mình trước Ban giám khảo một cách ấn tượng nhất để thuyết phục Ban
Giám khảo - Nhà đầu tư. Mỗi thí sinh có 10 phút trình bày và 10 phút trả lời
câu hỏi phản biện do Ban Giám khảo đưa ra.
* Tiêu chí của một dự án khởi nghiệp đạt yêu cầu:
- Thông tin chung: Tên ý tưởng khởi nghiệp, mô tả ý tưởng bao gồm sản
phẩm, dịch vụ sẽ sản xuất, kinh doanh, triển vọng của ý tưởng.
- Kế hoạch khởi nghiệp phải thể hiện được các nội dung: Phân tích thị
trường, đề xuất chiến lược và cách thức thực hiện, phương pháp tổ chức và quản
lý, kế hoạch tài chính.
- Ý nghĩa của ý tưởng khởi nghiệp: Phải có lợi ích kinh tế, môi trường và xã
hội.
- Ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ, phương thức thực hiện sáng tạo, thực tế,
không trùng lắp với ý tưởng đã được công bố trước đó.
- Gửi bài đúng thời gian quy định và trình bày theo đúng mẫu của Ban Tổ
chức.
Ghi chú: Lịch trình chi tiết cũng như nội dung các vòng thi có thể được
thay thế cho phù hợp nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Cơ cấu giải thưởng gồm có: Giấy khen + tiền thưởng:
TT

Giải thưởng

Số lượng

Trị giá

1

Giải nhất

01

3.000.000

2

Giải nhì

01

2.000.000

3

Giải ba

01

1.000.000

4

Giải khuyến khích

02

500.000

Tổng

7.000.000

* Quyền lợi của thí sinh tham gia cuộc thi:
- Được tham dự lớp hướng dẫn lập kế hoạch khởi nghiệp miễn phí.
- Dự án được tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do tổ chức khác tổ chức.

- Có cơ hội nhận được giải thưởng và tài trợ kinh phí để triển khai dự án.
- Được cho vay 20.000.000 đồng sau khi dự án được duyệt. Kinh phí sẽ được
thu hồi từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 của dự án với lãi suất 1%/năm.
TM. BGĐ TRUNG TÂM
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Các Khoa chuyên môn;
- BTV Đoàn trường;
- BTK Hội SV trường;
- Trường Thực hành SP;
- Lưu: TTKN.

Nguyễn Văn Vũ An

