HỒ SƠ GIỚI THIỆU
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP 2016
(Dành cho Giám khảo và các cụm trường, địa phương)

Thời gian: Tháng 12 năm 2016

THƯ MỜI
Kính gửi:

PHẦN I: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
“CUỘC THI KHỞI NGHIỆP 2016”
I. Mục đích Chương trình
 Kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh cho
thanh niên - sinh viên cả nước;
 Tạo cơ hội trải nghiệm, đào tạo kiến thức, kĩ năng khởi sự doanh nghiệp cho thanh
niên, sinh viên thông qua các hoạt động: tìm ý tưởng kinh doanh, lập các dự án kinh
doanh, thuyết phục Nhà đầu tư… để đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh;
 Hỗ trợ truyền thông, quảng bá cho những đề án khởi sự kinh doanh có cơ hội trở
thành hiện thực;
 Xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp, kết đầu tư cho dự án và hỗ trợ thành lập doanh
nghiệp cho những dự án khả thi.

II. Đối tượng tham gia
 Thanh niên các địa phương có ý tưởng và muốn bắt tay khởi nghiệp; hoặc đã khởi
nghiệp;
 Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề;
 Lực lượng bộ đội trẻ;
 Công nhân, kỹ sư tại các nhà máy, khu công nghiệp (những người làm chủ công nghệ,
có chuyên môn cao)
 Du học sinh nước ngoài tại Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại nước ngoài;
Lưu ý: Tất cả đã tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp 2016 tại các cụm thi do Báo Diễn đàn
Doanh nghiệp chuyển giao format tổ chức; thuộc TOP Nhất, Nhì, Ba ở các cuộc thi
cấp cụm này.
 Danh sách các cụm thi Báo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam chuyển giao format
+ Miền Bắc: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Đại học
Đại Nam, Đại học Thái Bình;
+ Miền Trung: Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế - Đại học Huế
+ Miền Nam: Hội đồng Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam; Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí
Minh, Đại học Tôn Đức Thắng;

III. Lịch trình Cuộc thi

III.1 Cuộc thi Khởi
nghiệp Cấp cụm
trường, địa phương



Thông tin tuyên truyền về Cuộc thi Khởi nghiệp ở các cụm



Đào tạo Hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh



Cuộc thi Khởi nghiệp cấp cụm trường, địa phương: Thi ý
tưởng khởi nghiệp (bài dự thi không quá 7 trang)



Thời hạn thi: Tháng 1/2016 – hết tháng 9/2016



Đào tạo Hướng dẫn lập dự án kinh doanh cho TOP Nhất,
Nhì, Ba của thi cấp cụm

 Chỉ các dự án thuộc TOP đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi ở các cụm được vào Cuộc thi
Khởi nghiệp Quốc gia


Nhận bài dự thi TOP Nhất, Nhì, Ba (hoặc TOP 10) của Cuộc
thi Khởi nghiệp cấp Cụm gửi về (các dự án không quá 40
trang) trước 31/10/2016



Chấm sàng lọc vòng 1, 2: Chọn 30 dự án



Mentoring cho 30 dự án



Chấm dự án vòng 3: chọn ra 6 dự án vào Chung kết trước
15/11/2016



Coaching, dạy kĩ năng Pitching cho TOP 6 Chung kết. Từ
15/11 – 10/12/2016



Thi Chung kết & Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia
vào cuối tháng 12/2016

III.2 Cuộc thi Khởi
nghiệp Quốc gia

(Lịch trình còn tiếp)

III.3 FESTIVAL Khởi
nghiệp 2017 và Chào
đầu tư cho các dự án



Đối tượng tham gia: Top 30 dự án của Cuộc thi Khởi
nghiệp 2016, các dự án tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp các
năm trước đã có dự án triển khai thí điểm tối thiểu 6 tháng
hoặc cam kết sẽ triển khai tối đa 1 năm sau FESTIVAL



Tham gia gian hàng triển lãm



Gặp gỡ, Thuyết phục Nhà đầu tư



Thời hạn: Tháng 1/2017

PHẦN II: Tổng quan từng vòng Cuộc thi Khởi nghiệp 2016
II. 1 Cuộc thi Khởi nghiệp Cấp cụm trường, địa phương:
 Đội thi nộp bản giới thiệu ý tưởng kinh doanh (không quá 7 trang) về Ban Tổ chức Cuộc
thi Khởi nghiệp các cụm do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp chuyển giao format, thời hạn
tùy Cuộc thi từng cụm (được cập nhật trên khoinghiep.org.vn);
 Ban Giám khảo chấm thi ở các cụm lựa chọn ra các dự án đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

II. 2 Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia
 Đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp cụm được tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia;
 Đội thi nộp dự án (không quá 40 trang), tóm tắt dự án (không quá 7 trang), bản giới
thiệu thành viên (theo mẫu trên khoinghiep.org.vn) có dấu xác nhận của Ban Tổ chức
cuộc thi cấp cụm về trước ngày 31/10;
 Chấm điểm vòng 1 và 2: hình thức là chấm chéo, mỗi vòng chấm 2 lần. Qua vòng 1,
BTC chọn ra 30 dự án. Qua vòng 2, BTC chọn ra 15 dự án.
 Chấm điểm vòng 3: vẫn là hình thức chấm chéo, qua 2 lần chấm, Ban tổ chức sẽ chọn ra
6 dự án có số điểm cao nhất được tham dự các buối tư vấn hỗ trợ hoàn thiện dự án
(mentoring).
 Thi Chung kết: 6 dự án được chọn tham dự thi chung kết. Mỗi dự án có:
+ 7 phút trình bày dự án và sản phẩm thử nghiệm
+ 10 phút trả lời phản biện từ HĐ Ban Giám khảo
+ 3 phút trả lời phản biện các đội dự thi khác

 Cơ cấu giải thưởng:
TT

1

2

3

Giải thưởng

Tổng trị giá giải thưởng

01 giải Nhất

100.000.000vnđ (trong đó 30.000.000vnđ tiền mặt,
70.000.000 vnđ tương ứng với khóa đào tạo CEO, khóa
đào tạo khởi sự kinh doanh, khóa đào tạo kỹ năng
mềm)

02 giải Nhì

40.000.000vnđ (trong đó 10.000.000vnđ tiền mặt,
30.000.000 vnđ tương ứng với khóa đào tạo CEO, khóa
đào tạo khởi sự kinh doanh, khóa đào tạo kỹ năng
mềm)

03 giải Ba

15.000.000vnđ (trong đó 5.000.000vnđ tiền mặt,
10.000.000 vnđ tương ứng với khóa đào tạo khởi sự
kinh doanh,khóa đào tạo kỹ năng mềm)

II.3: FESTIVAL Khởi nghiệp và Các hoạt động hỗ trợ ươm mầm Doanh nghiệp
sau Cuộc thi
 Đối tượng: các dự án TOP 30 Cuộc thi Khởi nghiệp 2016 và các dự án khởi nghiệp TOP
25 các năm trước
 Hoạt động: Triễn lãm gian hàng khởi nghiệp, Gặp gỡ, Thuyết phục Nhà đầu tư
 Đào tạo: Coaching các dự án, tư vấn pháp lý,…

PHẦN III: Giới thiệu về Cuộc thi Khởi nghiệp
III.1 Lịch sử hình thành
Cuộc thi Khởi nghiệp do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp khởi xướng và tổ chức, dưới sự chỉ đạo
của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từ
năm 2003.

Chương trình hướng tới việc nâng cao tính sáng tạo và giúp
các bạn thanh niên – sinh viên phát huy được tinh thần nghiệp chủ, trở thành những doanh
nhân thực thụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

III.2. 13 năm – 1 chặng đường “ươm mầm doanh nghiệp”
Trải qua 13 năm xây dựng và trưởng thành, cuộc thi Khởi nghiệp ngày càng khẳng định
được chất lượng, uy tín đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam và đông đảo các doanh nghiệp
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Cuộc thi đã đem lại cho các bạn trẻ một sân
chơi bổ ích về kinh doanh khởi nghiệp.

“3000 dự án kinh doanh
được gửi về sau 13 năm tổ chức”

đã

Thông qua cuộc thi, nhiều đề án đã được
triển khai thực tế và gặt hái những thành
công nhất định.

“100 trường ĐH, CĐ đã tham gia
mạng lưới khởi nghiệp của Chương trình và
thường xuyên tổ chức các hoạt động: Giao
lưu khởi nghiệp, Đào tạo khởi sự kinh
doanh… bên cạnh Cuộc thi Khởi nghiệp.”

Chương trình còn có mạng lưới hỗ trợ khởi
nghiệp với sự vào cuộc tích cực của các
Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp các
địa phương,…

III.3 Một số dự án thành công từ Chương trình

Dự án Công ty CP Vé xe rẻ - Hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến, hoạt động thông qua
các công ty vận tải chính thức ra đời vào tháng 7 năm 2013 - giải Nhì cuộc thi Khởi nghiệp
năm 2013 đã nhận được vốn đầu tư từ Quỹ CyberAgent Ventures, Pix Vine Capital và
hiện đang hoạt động hiệu quả.

Dự án án Cty Sản xuất thực phẩm sạch từ Nấm - Nấm Tươi cười, giải Nhì Cuộc thi Khởi
nghiệp năm 2014 sau Cuộc thi đã nhận được đầu tư từ Ngân hàng Bắc Á (một trong số các
thành viên Giám khảo và cũng là Nhà đầu tư của Cuộc thi Khởi nghiệp).
Hiện dự án đang được liên kết phân phối bởi một số chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như
cửa hàng thực phẩm sạch Bát Tôm, Nông sản ngon, Thực phẩm cao cấp Donavi...

Dự án chè Shan Tuyết bó đướt
– giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp
2015 đang giới thiệu tới Phó
Thủ tướng Vũ Đức Đam về sản
phẩm dự án tại triển lãm gian
hàng khởi nghiệp do tổ chức
tháng 10 năm 2015.

PHẦN IV: Mạng lưới cá nhân, tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp trong và
sau Cuộc thi
IV.1 Hội đồng Cố vấn – Hỗ trợ Chương trình Khởi nghiệp
Hội đồng Tư vấn – Hỗ trợ Khởi nghiệp có sự tham gia của những doanh nhân thành
đạt, giàu kinh nghiệm, giảng viên cao cấp của các Chương trình giảng dạy về khởi sự kinh
doanh. Hội đồng cố vấn sẽ hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy về khởi sự kinh
doanh cho các giảng viên, tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng BTC thực hiện tốt nhiệm vụ phát
triển chương trình Khởi nghiệp tại Việt Nam; Đào tạo các kỹ năng khởi sự kinh doanh cho
thanh niên – sinh viên; Hỗ trợ các ý tưởng khả thi trở thành những dự án áp dụng vào thực
tiễn; Xúc tiến các hoạt động kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đầu tư cho các dự án khả
thi; Đẩy mạnh việc thành lập và phát triển các CLB Khởi nghiệp, các trung tâm hỗ trợ khởi
nghiệp tại các trường ĐH – CĐ, các địa phương trên cả nước...
 Một số thành viên Hội đồng Cố vấn Chương trình Khởi nghiệp:

IV.2. Gương mặt Hội đồng Ban Giám khảo, Nhà Đầu tư
Ban Giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp là những doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm
đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ là những người “cầm cân nảy mực” giúp Ban Tổ chức tìm
ra những dự án kinh doanh xuất sắc nhất qua từng vòng thi.
Không chỉ có vai trò Giám khảo, thành viên Hội đồng Giám khảo của Cuộc thi Khởi
nghiệp cũng đồng thời là những “quân sư” đắc lực cho các dự án, đưa ra những lời khuyên xác
đáng. Quan trọng hơn, trong quá trình chấm dự án, Ban Giám khảo sẽ tìm ra những dự án khả
thi, đủ sức thuyết phục và sẵn sàng đầu tư cho các dự án ấy trở thành hiện thực.


Một số thành viên Hội đồng Ban Giám khảo Cuộc thi Khởi nghiệp:

III.5. Một số đơn vị đồng hành thân thiết

PHẦN V: THÔNG TIN LIÊN HỆ
Miền Bắc: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
Địa chỉ

:

Tầng 5, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh,
Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

:

04 – 3577 2400/0983 050824 (chị Thanh Hương)
0165 687 3786 (anh Vũ Tuấn)

Miền Trung: VP. Đại diện Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tại Đà Nẵng
Địa chỉ

:

Số 320 đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại

:

0511 – 358 3588/0989 918195 (Anh Nguyễn Phước)

Miền Nam: VP. Đại diện Báo Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực phía Nam
Địa chỉ

:

Lầu 6, Số 171 Võ Thị Sáu, P7, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại

:

08.3932 1702 – 08.3932 1703
0919 157046 (chị Diệu Oanh)

Email Chương trình Khởi nghiệp:

khoinghiep@dddn.com.vn

Website:

http://khoinghiep.org.vn/

Fanpage:

https://www.facebook.com/khoinghiepVCCI/

