
Hướng dẫn tham gia Vòng bình chọn - Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi 
nghiệp" lần thứ V 

 

Trong cuộc thi năm nay, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 dự án 
được vào vòng Chung kết: 

Dự án: RAWIDME của nhóm sinh viên khoa Quản trị kinh doanh gồm: Bùi Minh Anh, 
Vũ Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Kim Xuyến 

Dự án: THIÊN ĐỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG của nhóm sinh viên Lê Thụy Tố Như (khoa 
Đào tạo Sau đại học) và Lê Nguyễn Diễm Quỳnh (khoa Công nghệ sinh học)  

 

Quý độc giả thực hiện bình chọn theo các bước như sau: 

Bước 1: Truy cập Cổng khởi nghiệp bình chọn dự án RAWIDME, theo đường dẫn: 
https://dean1665.vn/svs2022/cham-soc-suc-khoe/rawidme-mo-hinh-kinh-doanh-thuc-
pham-theo-che-do-an-tho-82.html  

Bước 2: Click vào “Bình chọn dự án”;  

Bước 3: Click tiếp vào “Chọn thêm dự án” để tiếp tục bình chọn cho dự án “THIÊN 
ĐỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG”.  

Bước 4: Tại mục “Tìm kiếm dự án”, gõ từ khóa: THIÊN ĐỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG. 

Bước 5: Click “Chi tiết” để xem thông tin mô tả, ảnh sản phẩm và thông tin của dự án.  

Bước 6: Click vào “Bình chọn dự án”. Màn hình sẽ hiển thị “Thêm dự án thành công!” 
và chuyển tới phần đánh giá cho cả 2 dự án. 

Bước 7: Cho điểm, đánh giá 02 dự án theo 3 tiêu chí BTC đã quy định với thang điểm 
từ 01-05 cho mỗi tiêu chí, điểm 5 là điểm cao nhất 

Bước 8: Nhập Họ và tên, email, số điện thoại rồi click vào mục xác thực “Tôi không 
phải người máy” và (lưu ý, mở sẵn email trước khi thực hiện thao tác này) bấm vào nút 
“Đánh giá” để lấy mã bình chọn. 

Bước 9: Hệ thống sẽ gửi mã bình chọn về địa chỉ email đã nhập ở trên. Lấy và nhập 
mã này VÀO Ô NHẬP MÃ TRÊN TRANG ĐÁNH GIÁ (Thời gian chờ 30 giây).  

Độc giả click “Gửi Đánh giá” để hoàn thiện quá trình bình chọn. 

Nếu Quý độc giả bình chọn thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau: “Cảm ơn bạn 
đã tham gia đánh giá. Ban tổ chức đã ghi nhận kết quả của Bạn!” Và màn hình sẽ chuyển 
về trang chủ của Cổng khởi nghiệp dean1665.vn sau khi hết 30 giây. 


