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THỂ LỆ
Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo & khởi nghiệp” – Năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 487/KH-ĐHM, ngày 19 tháng 03 năm 2021 của
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)
I. Đối tượng tham dự
Sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo của trường Đại học Mở Thành phố Hồ
Chí Minh.
II. Lĩnh vực dự thi
Các ý tưởng/dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi năm 2021 được chia theo
các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; giáo dục và đào
tạo; y tế; dịch vụ, du lịch; khoa học, công nghệ; tài chính; kinh doanh tạo tác động
xã hội và các ngành nghề khác.
III. Quy định về bài dự thi
1. Thể thức, hình thức trình bày
Hồ sơ đăng ký dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy và in trên
khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, bao gồm:
- Tên của ý tưởng/dự án tham dự cuộc thi (Các ý tưởng/dự án đã đoạt giải tại
các cuộc thi về khởi nghiệp sẽ không được tham dự cuộc thi này);
- Tên của tác giả, nhóm tác giả (Nêu cụ thể số lượng thành viên, ngành – khoa;
số lượng thành viên mỗi nhóm từ 03 - 05 người – khuyến khích nhóm tác giả kết
hợp thành viên từ các ngành khác nhau);
- Bản thuyết minh dự án (Trình bày không quá 30 trang, khuyến khích sử dụng
lược đồ theo các mô hình kinh doanh);
- Sản phẩm mẫu, mô hình, ảnh hoặc các Video clip minh họa, từ vòng bán kết
(nếu có).
2. Một số gợi ý về việc trình bày bản thuyết minh dự án
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a) Phân khúc khách hàng: Dự án tạo ra giá trị cho những đối tượng nào? Chỉ
ra đối tượng khách hàng quan trọng nhất của dự án.
b) Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn: những giá trị mà dự án đem lại cho khách hàng;
những vấn đề dự án có thể giải quyết giúp khách hàng; sản phẩm cốt lõi của dự án;
giải pháp mới, tính sáng tạo của dự án; lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp
của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm khác.
c) Các kênh truyền thông: Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng,
đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông đó.
d) Quan hệ khách hàng: mô tả các loại quan hệ khách hàng mà dự án muốn
thiết lập với các phân khúc khách hàng chính. Giải pháp giữ chân khách hàng cũ,
thu hút khách hàng mới.
e) Nguồn lực chính: mô tả các nguồn lực quan trọng để hoạt động kinh doanh
của dự án có thể tồn tại (tiền vốn, các nguồn lực khác như: nhân lực, tài nguyên, môi
trường, nguồn tri thức, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ,..).
f) Hoạt động chính: mô tả các hoạt động quan trọng nhất mà dự án cần triển
khai để duy trì, phát triển công việc kinh doanh (phát triển nền tảng, xây dựng trung
tâm dữ liệu, xây dựng chuỗi phân phối sản phẩm…).
g) Đối tác chính: mô tả các nhà cung cấp nguồn lực và các đối tác giúp công
việc kinh doanh của dự án được triển khai hiệu quả và có thể phát triển nhanh, bền
vững.
h) Cấu trúc chi phí: mô tả tất cả các chi phí cần thiết để duy trì và vận hành
công việc kinh doanh trên nền tảng phát triển dự án. Chi phí quản trị điều hành, chi
phí tiếp thị bán hàng, chi phí nghiên cứu phát triển dự án.
i) Doanh thu, lợi nhuận dự kiến: Phân tích, đánh giá nguồn doanh thu chính
của dự án; dự kiến lợi nhuận, thời gian hoàn vốn; đánh giá khả năng tăng trưởng của
dự án; đánh giá các chỉ số tài chính cơ bản của dự án cho từng năm.
k) Trong trường hợp mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội cần phải thể hiện
rõ số lượng và chất lượng của tác động xã hội.
IV. Các vòng thi
 Vòng 1 – Đăng ký ý tưởng: trước ngày 15/04/2021: Mỗi nhóm gửi một bản
thuyết minh ý tưởng/dự án dự thi bằng bản cứng và bản mềm về cho Ban tổ
chức (BTC).
 Vòng 2 – Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp: trước ngày 15/05/2021:
tất cả thành viên các nhóm tham gia lớp đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi
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nghiệp do BTC tổ chức (dự kiến tổ chức vào các ngày cuối tuần từ 0809/05/2021).
 Vòng 3 – Nộp dự án hoàn chỉnh: trước ngày 10/06/2021
- Các nhóm hoàn chỉnh ý tưởng/dự án và bổ sung thành viên nhóm (nếu có)
sau khi tham gia lớp đào tạo của BTC.
- Nộp bản thuyết minh ý tưởng/dự án hoàn chỉnh bằng bản cứng và bản mềm
về cho BTC.
- Nộp 01 video clip giới thiệu dự án (không quá 2 phút) qua email của BTC.
- Ban giám khảo chấm điểm để lựa chọn 20 ý tưởng/dự án tham gia vòng bán
kết. Kết quả công bố trước ngày 30/06/2021
 Vòng Bán kết: trước ngày 19/07/2021
- Các nhóm trình bày trực tiếp trước Ban giám khảo trong thời gian 10 phút/dự
án và trả lời câu hỏi 5 phút/dự án.
- Nộp file power point thuyết trình cho BTC trước 03 ngày so với ngày báo
cáo.
 Vòng Chung kết: ngày 08/08/2021
- 10 ý tưởng/dự án xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tranh giải.
- Tác giả bổ sung thêm sản phẩm mẫu hoặc video clip minh họa sản phẩm
- Trình bày trực tiếp trước Ban giám khảo trong thời gian 10 phút/dự án và trả
lời câu hỏi 10 phút
Kết quả điểm số của đội dự thi được đánh giá theo thang điểm do Ban Giám
khảo cuộc thi quy định cụ thể trên cơ sở tiêu chí chấm điểm được quy định tại mục
V của văn bản này.
V. Tiêu chí chấm điểm
a) Sự cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trường; Lợi ích của
sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; Đánh giá đối tượng,
phân khúc khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm/ dịch vụ đó sẽ hỗ trợ
giải quyết được vấn đề nào của xã hội, của cộng đồng (20 điểm).
b) Tính khả thi trong việc sản xuất, kinh doanh; Khả năng về tài chính; tính
hiệu quả bao gồm cơ cấu chi phí, giá thành phù hợp cạnh tranh so với các loại sản
phẩm, dịch vụ đã có trên thị trường (15 điểm).
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c) Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm, dịch vụ so với
các sản phẩm đã có trên thị trường; Tính bền vững của sản phẩm, dịch vụ (15 điểm).
d) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh: Kế hoạch sản xuất hàng hóa; Phân tích và
đánh giá rủi ro; Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa; Phát triển, mở
rộng thị trường(10 điểm).
đ) Kết quả tiềm năng của dự án bao gồm: doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả
năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án (10 điểm).
e) Nguồn lực thực hiện: Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia, cơ
cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án; Các đối tác chính, Giải pháp huy động vốn
triển khai dự án (10 điểm).
f) Các kênh truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể; Xây dựng công
cụ truyền thông; Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt (10 điểm).
g) Khả năng thuyết trình, trình bày dự án (10 điểm).
VI. Giải thưởng
Cơ cấu giải như sau:
- 01 giải nhất gồm: Giấy khen/giấy chứng nhận của trường; tiền thưởng 10
triệu đồng, được hỗ trợ hoàn thiện dự án tham gia cuộc thi cấp Bộ;
- 01 giải nhì gồm: Giấy khen/giấy chứng nhận của trường; tiền thưởng 08 triệu
đồng, được hỗ trợ hoàn thiện dự án tham gia cuộc thi cấp Bộ;
- 01 giải ba gồm: Giấy khen/giấy chứng nhận của trường; tiền thưởng 06 triệu
đồng, được hỗ trợ hoàn thiện dự án tham gia cuộc thi phù hợp;
- 02 giải khuyến khích gồm: Giấy khen/giấy chứng nhận của trường; tiền
thưởng 04 triệu đồng, được hỗ trợ hoàn thiện dự án tham gia cuộc thi phù hợp;
- Giải thưởng được công bố và trao giấy khen ngay tại vòng chung kết.
- Tiền giải thưởng sẽ được chuyển khoản đến tài khoản của cá nhân tác giả
hoặc thành viên đại diện của nhóm tác giả.
4. Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự cuộc thi
a) Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải
tuân thủ đúng yêu cầu và Thể lệ của Ban tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ
dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
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Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại
cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải.
b) Trong thời gian diễn ra cuộc thi đến khi trao giải, không được sử dụng sản
phẩm của dự án này để tham dự các cuộc thi khác.
c) Trong trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi
đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
d) Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng cuộc thi do
tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
VII. Hình thức nộp bài dự thi
Bài dự thi nộp tại Phòng Công tác sinh viên, Phòng 003, trong giờ hành chính.
Ban tổ chức công bố danh sách các dự án được chọn vào các vòng trong của
Cuộc thi trên trang web và fanpage của trường. Mọi nội dung, thông tin liên quan
đến dự án sinh viên tham dự Cuộc thi được Ban tổ chức bảo mật theo quy định của
pháp luật.
VIII. Thông tin liên hệ
Phòng Công tác sinh viên (P.003), Số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM; thầy
Thái Hữu Phú, email: phu.th@ou.edu.vn.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo & khởi nghiệp”
năm 2021.
Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và bổ
sung từ Ban tổ chức để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Lê Nguyễn Quốc Khang
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