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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

KHOA KINH TẾ, LUẬT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-KTL Trà Vinh, ngày        tháng 10  năm 2015 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp” năm 2015 

 

Nhằm hưởng ứng các hoạt động phong trào và từng bước nâng cao tinh thần học 

tập của sinh viên, Khoa Kinh tế, Luật thông báo đến tất cả sinh viên hệ chính quy của 

Trường về việc tổ chức Cuộc thi  “Dự án khởi nghiệp” năm 2015 của Trường Đại học 

Trà Vinh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giúp sinh viên củng cố lại các kiến thức đã học về lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, vận 

dụng một cách linh hoạt các kiến thức vào những tình huống kinh doanh cụ thể. 

- Giúp sinh viên có thể nâng cao tư duy sáng tạo và đồng thời tạo cơ hội cho sinh 

viên thực hiện những ý tưởng sáng tạo, những dự án kinh doanh và cũng nhằm thúc đẩy 

tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên; 

- Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên nhằm trang bị những kiến thức cần thiết và rèn 

luyện các kỹ năng cho các em thêm năng động, tự tin khi tìm việc làm hay khởi nghiệp 

sau khi rời khỏi ghế nhà trường; 

- Góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh từ 

những dự án khởi nghiệp thành công. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi “ Dự án Khởi nghiệp” năm 2015 sẽ được triển khai sớm và sâu rộng 

đến tất cả sinh viên các khối ngành của trường Đại học Trà Vinh và cả sinh viên vừa tốt 

nghiệp trong vòng một năm của trường Đại học Trà Vinh có quan tâm đến khởi nghiệp. 

- Ban tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia cuộc thi với đầy đủ 

các quyền lợi:  

- Các thí sinh đã đăng ký dự thi thì phải dự thi đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định 

của Ban tổ chức. Các trường hợp nghỉ thi phải báo cáo nêu rõ lý do cho Ban tổ chức biết 

trước khi diễn ra vòng thi ít nhất là 05 ngày.  
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II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian từ 26/10 đến 22/12/2015, bao gồm các hoạt động chính 

- Đăng ký tham dự vòng sơ tuyển: Từ ngày 26/10 – 12/11 năm 2015 (Thứ năm) tại 

Văn phòng Khoa Kinh tế, Luật. 

- Tham dự lớp “Lập kế hoạch kinh doanh” vào 2 ngày 14, 15 tháng 11/2015 

- Vòng bán kết: Trình bày dự án Kinh doanh vào 7h30’ ngày 5/12/2015 (thứ bảy) tại 

Phòng thực hành biễu biễn – Khoa Ngôn ngữ-Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ 

(E21.206) 

- Vòng chung kết: 18h00 ngày 22/12/2015 (Thứ ba) tại tại Phòng thực hành biễu biễn 

– Khoa Ngôn ngữ-Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (E21.206). 

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra cuộc thi, có thể có buổi giao lưu giữa Doanh  nhân và 

sinh viên trường Đại học Trà Vinh.   

Hoặc tuỳ vào tình hình dự án khởi nghiệp của các đội dự thi và tình hình tài trợ, có thể 

tổ chức cho các đội thi được vào vòng chung kết đi tham quan thực tế. 

III. ĐỐI TƢỢNG ĐĂNG KÝ DỰ THI 

 3.1 Đối tƣợng dự thi:  Tất cả sinh viên TC, ĐH, CĐ chính quy và cả sinh viên vừa tốt 

nghiệp 1 năm thuộc tất cả các khối ngành của Trường Đại học Trà Vinh. 

3.2 Hình thức đăng ký: 

Đăng ký theo biểu mẫu của Ban Tổ chức và và gửi về Văn phòng Khoa Kinh tế, Luật. 

Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh.  

Hoặc đăng ký vào email cuocthikhoinghieptvu@gmail.com  

Để rõ hơn thông tin có thể liên hệ  các giảng viên: 

Cô Trương Thị Hồng Giang (091 7788070) 

Thầy Nguyễn Thiện Thuận (097 283 4415) 

Cô Nguyễn Thị Thuý Loan (0917 858 991) 

3.3. Thời gian đăng ký:  Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 12/11/2015 

Sinh viên theo dõi các thông tin về cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp” năm 2015 trên trang 

web của Khoa Kinh tế, Luật – Trường Đại học Trà Vinh. 

 

 

 

mailto:cuocthikhoinghieptvu@gmail.com
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IV. NỘI DUNG CUỘC THI:  Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng, cụ thể như sau: 

    4.1 Vòng sơ tuyển - Ý tƣởng khởi nghiệp 

Sinh viên sẽ đăng ký tham gia cuộc thi và lớp tập huấn Lập kế hoạch Kinh doanh dựa 

vào phiếu đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức.  

Ban giám khảo sẽ lựa chọn các ý tưởng kinh doanh tốt vào vòng bán kết, dựa vào 

một số tiêu chí:1. hiệu quả kinh tế; 2.Tính khả thi; 3. Tính sáng tạo; 4.Mang lại nhiều lợi 

ích cho cộng đồng (bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao năng suất lao động, 

tạo nhiều việc làm, sản phẩm ứng dụng Khoa học, công nghệ vào trong sản xuất, đời 

sống, khai thác tiềm năng phát triển sản phẩm địa phương,...) 

4.2 Vòng bán kết -  Giới thiệu dự án khởi nghiệp 

Tất cả thí sinh dự thi được chọn vào vòng bán kết sẽ được tham dự khoá tập huấn  

về cách thức lập dự án kinh doanh. Qua khóa học các thí sinh có thể sẽ liên kết với nhau 

thành nhóm, đội, mỗi đội tối  đa 4 sinh viên, trong đó có ít nhất 1 sinh viên thuộc khối 

ngành kinh tế. 

Mỗi đội thi viết một dự án kinh doanh dựa vào các ý tưởng kinh doanh khả thi và gửi về 

cho ban Tổ chức theo đúng thời gian và biễu mẫu quy định (Dựa vào ý tưởng đã đăng ký 

ban đầu hay có thể thay đổi, điều chỉnh ý tưởng tốt hơn) 

Ban Giám khảo chấm điểm và chọn ra 10 đội thi có ý tưởng và trình bày dự án tốt nhất 

để dự thi vòng chung kết. 

Trong suốt quá trình các đội viết dự án sẽ được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Ban Cố vấn. 

Sinh viên được Ban Tổ chức bố trí cán bộ cố vấn cho mình là các giảng viên giàu kinh 

nghiệm hoặc các chuyên gia, các nhà doanh nghiệp tiêu biểu. 

Thời gian giới thiệu nhóm và trình bày dự án tối đa 5 phút (Khuyến khích các đội trưng 

bày, giới thiệu mẫu sản phẩm thực tế) 

4.3  Vòng chung kết  – Thuyết phục nhà đầu tƣ  

- Trước khi bước vào vòng chung kết, các đội thi sẽ được Ban Cố vấn tiếp tục 

hướng dẫn chi tiết để hoàn chỉnh lại dự án (Kế hoạch Kinh doanh) 

- Trong vòng chung kết này, các đội thi sẽ giới thiệu về đội của mình và trình bày 

kế  hoạch kinh doanh sao cho ấn tượng nhất, khả thi nhất, trả lời các ý kiến phản biện một 

cách hợp lý nhất để có thể thuyết phục Ban Gám khảo/Nhà đầu tư. 

Khuyến khích các đội trưng bày, giới thiệu mẫu sản phẩm thực tế.  

Thời gian giới thiệu nhóm và trình bày dự án là 5 phút, trả lời câu hỏi  là 10 phút. 
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V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

Tất cả các dự án của cá nhân/nhóm sẽ được hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ trong 

suốt quá trình hình thành và phát triển (trước, trong và sau giải thưởng) 

Giải giành cho dự án khả thi nhất:  Giấy khen và tiền thưởng là 5.000.000 đồng  

Gỉải nhì:  Giấy khen và tiền thưởng 3.000.000 đồng 

Giải ba: Giấy khen và tiền thưởng 1.000.000 đồng 

Tài trợ thực hiện dự án: tối đa 20.000.000 đồng 

 Với dự án đạt giải nhất, nếu đội quyết định triển khai và phát triển dự án, khởi sự doanh 

nghiệp, sẽ được các thành viên trong Ban cố vấn tư vấn Cuộc thi Dự án khởi nghiệp, hỗ 

trợ giải pháp kinh doanh, tìm kiếm thông tin thị trường, đối tác, ngay từ giai đoạn ươm 

mầm doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên có thể phát huy năng lực và khả năng 

kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Tiền tài trợ sẽ do các quỹ 

đầu tư/doanh nghiệp tài trợ và đồng hành cùng dự án trong quá trình hoạt động. 

Nếu nhóm đạt giải nhất không triển khai, BTC có thể xem xét để lựa chọn dự án khác 

(dựa vào thứ hạng các dự án đạt giải và điểm đánh giá các tiêu chí của các dự án khác ở 

vòng chung kết mà dự  án mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội) để tài trợ. 

Sinh viên có các quyền lợi khi tham gia cuộc thi và học lớp Lập kế hoạch khởi 

nghiệp 

- Được tham dự lớp Lập kế hoạch khởi nghiệp miễn phí 

- Được giảng viên và doanh nhân trực tiếp hướng dẫn viết dự án 

- 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 tư vấn miễn phí khi triển khai dự án vào thực tế/khởi tạo doanh nghiệp 

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI – TRANH CẤP  

- Sau mỗi vòng thi, nếu có khiếu nại thì các thí sinh/đội thi phải gửi đơn khiếu nại 

bằng văn bản có đủ chữ ký các thành viên đến Ban Tổ chức trong vòng 2 ngày sau vòng 

thi. Các khiếu nại không đúng theo quy định này sẽ không được giải quyết. 

- Trong vòng 5 ngày sau khi nhận đơn khiếu nại, Ban Tổ chức sẽ công bố công khai 

quyết định và kết quả xử lý đến thí sinh/đội thi. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết 

định cuối cùng. 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI “DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP” VÀ 

KHÓA HỌC LẬP KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP 

  

I. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ 

Thông tin liên hệ chính 

Họ và tên: ......................................................................................................................................................................................................... 

Số điện thoại: ............................................................................................................................................................................................... 

Lớp, Khoá : ........................................................................................................................................................................................................ 

Email: ..................................................................................................................................................................................................................... 

Dự án dự thi với tư cách: 

 

Họ và tên các thành viên trong nhóm (vui lòng điền đầy đủ tên các thành viên, lớp 

học, số điện thoại, email nếu dự thi theo nhóm)  

 

STT Họ và tên Lớp Điện thoại Email 

1     
2     
3     
4     
 

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 

1. Tên dự án: ........................................................................................................................................................................................................ 

2. Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Xin cho biết tên ấp, xã/phường, 

quận/huyện và tỉnh/thành phố nơi dự án sẽ được tiến hành. 

 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................... 

3. Lĩnh vực của dự án  (chọn 1 trong số các lĩnh vực sau) 

 Nông – Lâm – Ngư nghiệp   

 Khoa học và công nghệ 

 Thương mại - Dịch vụ  

 Sản xuất 

 Khác (ghi rõ)……………………………………............................... 

 

Cá nhân Nhóm 

Dành cho Ban Tổ chức 

Số thứ tự:   ________________ 

Ngày nhận: _______________ 
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4. Mô tả tóm tắt ý tưởng/ dự án kinh doanh của các bạn 
Chủ dư án trình bày các vấn đề để Ban Giám khảo hiểu rõ về dự án.  

(Gợi ý : Lý do hình thành ý tưởng, nhu cầu thị trường, tầm quan trọng của dự án, 

mô tả sản/phẩm, dịch vụ tạo ra, tính sáng tạo, độc đáo, hiệu quả kinh tế-xã hội mà 

dự án mang lại,  tổng kinh phí dự kiến của dự án,…) 

 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................ ... 

............................................................................................................................. ................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...... 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................... ............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................... .......... 

........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ........... 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................... ............................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................................................................................................. ............... 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................... ................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. .................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ .................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................................................... ...................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... ....................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................... ......................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................... ........................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................... ............................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. .............................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ ................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................................. .................................. 

 

 Tôi/Chúng tôi xin được tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp và tham gia lớp đào tạo 

Dự án Khởi nghiệp.  

         

         Ngày.......tháng..........năm 2015 

               Ngƣời làm đơn 

                (ghi rõ họ tên)           

 

 

 

 




