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THỂ LỆ 

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo năm 2019 

“Innovative Startup Ideas of UIT - We care about your dreams” 

1. Hình thức đăng ký: 

- Thí sinh đăng ký theo nhóm 3 sinh viên, trong đó có ít nhất 1 bạn là sinh viên ĐH 

Công nghệ Thông tin. 

- Mỗi nhóm có thể đăng ký nhiều ý tưởng khác nhau. 

- Link đăng ký được đăng tải trên website và fanpage Văn phòng các Chương trình 

Đặc biệt từ ngày 28/10/2019 (Thứ hai) 

2. Vòng Sơ tuyển: 

- Thời gian: 25/10 - 15/11/2019. 

- Nhóm thí sinh gửi ý tưởng tham dự theo quy định của BTC cuộc thi, bao gồm mô 

tả ý tưởng, thuyết minh và hình ảnh minh họa (nếu có). 

- Từ tất cả các dự án, ý tưởng, BTC chọn ra 20 ý tưởng có tính sáng tạo và khả thi 

bước vào vòng Bán kết 

3. Vòng Bán kết: 

- Thời gian: 18/11 - 29/11/2019 

- Nội dung: 

+ Viết kế hoạch kinh doanh 

+ Tìm hiểu và thiết kế bộ nhận diện thương hiệu 

+ Thực hiện TVC quảng bá ý tưởng/sản phẩm 

- Tất cả các bài dự thi đều gửi về email BTC cung cấp. 

- Điểm: do BGK chấm và chiếm 40% điểm tổng toàn cuộc thi. Riêng phần video 

clip có giải “Ý tưởng/ Dự án được yêu thích nhất” dựa trên bình chọn của khán giả. 

4. Vòng Chung kết: 

- Thời gian: ngày 06/12/2019 

- Hình thức vòng chung kết và trao giải: Pitching - chiếm 60% tổng điểm. 
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- Thí sinh thuyết trình dự án 5 phút, phản biện và thuyết phục Hội đồng Ban giám 

khảo. 

- Cách tính điểm: tổng số điểm tích lũy từ vòng Bán kết đến vòng Chung kết 

- Công bố kết quả và trao giải. 

5. Giải thưởng: 

- 01 Giải Dự án/Ý tưởng được yêu thích nhất trị giá 1.000.000đ + Giấy chứng nhận 

- 01 Giải Dự án/Ý tưởng sáng tạo trị giá 1.000.000đ + Giấy chứng nhận 

- 01 Giải Nhất trị giá 4.000.000đ + Giấy chứng nhận 

- 01 Giải Nhì trị giá 3.000.000đ + Giấy chứng nhận 

- 01 Giải Ba trị giá 2.000.000đ + Giấy chứng nhận 

- 03 Giải khuyến khích trị giá 1.000.000đ + Giấy chứng nhận 

6. Thông tin liên hệ: 

Mọi chi tiết thắc mắc, góp ý cho cuộc thi, thí sinh vui lòng liên hệ: 

- Chị Phan Thị Thái An - Chuyên viên VPĐB - Phó Ban Tổ chức 

+ Email: anptt@uit.edu.vn 

+ SĐT: (028) 3725 2002 - Ext: 155 

+ VP các CTĐB, Phòng E2.1, Tòa nhà E, Trường ĐH Công nghệ Thông tin. 

- Fanpage: https://www.facebook.com/hcmuit.oep 

- Website: oep.uit.edu.vn 
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