TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2018

THỂ LỆ
Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp cùng sinh viên Văn Lang năm 2018"
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Phòng Công tác sinh viên;
Căn cứ kế hoạch số 113/KH-ĐHVL về việc triển khai cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp
cùng sinh viên Văn Lang 2018” ban hành ngày 15 tháng 03 năm 2018;
Phòng Công tác Sinh viên tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp cùng sinh viên Văn
Lang năm 2018” với thể lệ chi tiết như sau:
I.

THÔNG TIN CHUNG CUỘC THI

1. Tên đầy đủ của cuộc thi: “Sáng tạo khởi nghiệp cùng sinh viên Văn Lang”.
2. Đơn vị tổ chức
P.CTSV giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức Cuộc thi.
3. Mục đích cuộc thi
-

Xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên;

-

Tạo ra sân chơi học thuật cho sinh viên trau dồi kiến thức chuyên môn, các kĩ năng

thiết yếu nhằm đáp ứng nguồn lực lao động chất lượng cao cho xã hội;
-

Giúp cho sinh viên áp dụng kiến thức học vào thực tiễn, kết hợp giữa lý thuyết và thực

hành nhằm kích thích tư duy, sáng tạo;
-

Tạo điều kiện cho sinh viên duy trì và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp thành các dự

án thực tiễn, góp phần xây dựng lớp doanh nhân trẻ năng động, giới thiệu cho xã hội về
Trường Đại học Văn Lang.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả sinh viên của Trường Đại học Văn Lang.
III. PHẠM VI Ý TƯỞNG
Không giới hạn các lĩnh vực, các ý tưởng, sáng tạo không vi phạm quy định của pháp luật
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Lưu ý:
Ý tưởng khởi nghiệp không được tham gia dự thi, nếu vi phạm những tiêu chí sau:
- Đã được cá nhân, tổ chức công bố dưới mọi hình thức (báo, đài,thông tin,...);
- Không có tính sáng tạo, tính mới;
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- Không mang tính thực tế, không gắn liền nhu cầu cuộc sống.
IV. HÌNH THỨC DỰ THI
1. Thể lệ cuộc thi
-

Sinh viên đăng ký thành nhóm, mỗi nhóm từ 03 đến 05 sinh viên.

-

Mỗi nhóm thi, sinh viên có thể chung ngành, chung khoa và có thể liên kết các ngành,

các khoa, các khóa khác nhau.
2. Lĩnh vực dự thi ý tưởng khởi nghiệp
-

Khối ngành Kinh tế;

-

Khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật;

-

Khối ngành xã hội, du lịch, giáo dục;

-

Khối ngành năng khiếu.

V. NỘI DUNG CUỘC THI
Cuộc thi bao gồm 03 vòng thi diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/03/2018 đến hết
ngày 30/06/2018, cụ thể như sau:
1. Vòng 01: “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và kế hoạch khởi nghiệp”
-

Thời gian diễn ra: từ ngày 15/03/2018 đến hết ngày 15/04/2018.

-

Các nhóm dự thi nộp bài về cho Ban tổ chức bao gồm bản cứng và file mềm trước

ngày 15/04/2018.
-

Từ ngày 15/04/2018 – 20/04/2018, Ban tổ chức sẽ mời Ban cố vấn, Hội đồng giám

khảo chọn lọc 10 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp hay nhất vào thi vòng 2. Kết quả sẽ được
thông báo qua email của mỗi nhóm và cập nhật trên trang thông tin của Phòng Công tác
sinh viên.
-

Không giới hạn số ý tưởng tham gia trong mỗi nhóm. Các nhóm nộp bài ý tưởng dự

thi theo mẫu của Ban tổ chức (đăng ký thông tin dự thi theo mẫu Phụ lục đính kèm, giới
hạn số trang tài liệu thuyết minh: tối đa 15 trang A4, không bao gồm 2 bìa trang, kiểu chữ
Time New Roman, cỡ 13 pt… chi tiết Phụ lục đính kèm).
2. Vòng 02: Bán kết - “Phát triển kế hoạch ý tưởng khởi nghiệp”
2.1. Tập huấn – Hỗ trợ - Chuyên gia cùng đồng hành
-

Thời gian: Từ ngày 21/04/2018 – 29/04/2018

-

Các thí sinh có ý tưởng vượt qua vòng 1 sẽ được Ban tổ chức bố trí tham gia khóa tập

huấn những kỹ năng cần thiết để lập một đề án kinh doanh cũng như thuyết phục các nhà
đầu tư.
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-

Thí sinh được giao lưu và lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp của các anh/chị cựu sinh

viên đã từng là sinh viên Văn Lang; đã tham gia khởi nghiệp có uy tín và thành công trên
thị trường do Ban tổ chức mời.
-

Các thí sinh xây dựng, hoàn thiện các ý tưởng dự thi dưới sự hỗ trợ của các cố vấn theo

sự phân công của Ban tổ chức.
-

Thời hạn nộp bài: Trước ngày 15/05/2018, thí sinh nộp bài về Ban tổ chức bao gồm

bản cứng và file mềm (gửi bài dự thi hoàn chỉnh và tài liệu đính kèm như: tệp tin trình
chiếu trình bày, bản thuyết minh dự án,…).
2.2. Trình bày ý tưởng
-

Thời gian diễn ra: từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 20/05/2018.

-

Mỗi nhóm có 03 phút để giới thiệu về nhóm và tên ý tưởng;. Các nhóm sẽ bốc thăm

và trình bày ý tưởng trước Ban giám khảo, thời gian trình bày mỗi nhóm tối đa 30 phút (15
phút trình bày và 15 phút phản biện).
-

Ban giám khảo sẽ chọn 05 ý tưởng xuất sắc để vào tham gia vòng thi chung kết.

-

Kết quả sẽ được thông báo qua email của mỗi nhóm và cập nhật trên trang thông tin

của Phòng Công tác sinh viên.
Lưu ý:
-

05 nhóm vào thi chung kết sẽ được Nhà trường hỗ trợ mỗi ý tưởng 2.000.000 đồng (hai
triệu đồng) để hỗ trợ thực hiện ý tưởng.

-

Các nhóm tự do sử dụng các thiết bị phụ để trình bày, không được phép nhận sự hỗ
trợ bất kì nhân sự khác ngoài danh sách đăng ký dự thi ban đầu.

3. Vòng 03: Chung kết - Tỏa sáng ý tưởng khởi nghiệp
3.1. Nâng tầm ý tưởng, hiện thực kế hoạch
-

Thời gian: Từ ngày 21/05/2018 – 10/06/2018

-

Ban tổ chức sẽ mời một cố vấn có chuyên môn phù hợp làm cố vấn cho nhóm thực

hiện ý tưởng và hoàn thiện kế hoạch.
-

Tham dự buổi giao lưu với các chuyên gia khởi nghiệp hàng đầu để được nghe tư vấn

về thực hiện ý tưởng và đầu tư ý tưởng.
-

Thời hạn nộp bài: Trước ngày 20/06/2018 về Ban tổ chức bao gồm bản cứng và file

mềm (gửi bài dự thi hoàn chỉnh và tài liệu đính kèm như: tệp tin trình chiếu trình bày, bản
thuyết minh dự án,…).
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3.2. Trình bày ý tưởng thuyết phục nhà đầu tư, bình chọn khán giả
-

Đêm chung kết dự kiến diễn ra: từ ngày 20/06/2018 đến ngày 30/06/2018.

-

Địa điểm: dự kiến diễn ra tại Hội trường C001, Cở sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường

11, Quận Bình Thạnh. Tp. HCM.
-

Các nhóm sẽ bốc thăm và trình bày ý tưởng trước Ban giám khảo, thời gian trình bày

mỗi nhóm tối đa 35 phút (25 phút trình bày và 10 đối thoại).
-

Ban giám khảo sẽ hội ý và công bố kết quả;

-

Ban tổ chức sẽ mời các nhà đầu tư tham gia đêm chung kết để các nhóm kêu gọi nhà

đầu tư thực hiện ý tưởng khởi nghiệp;
-

Những ý tưởng lên quan đến Trường Đại học Văn Lang, Ban giám hiệu xem xét khả

năng thực hiện và đầu tư.
4. Cơ cấu giải thưởng
1. 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng, 01 kỉ niệm chương đại diện và giấy khen.
2. 01 Giải nhì: 4.000.000 đồng và giấy khen của Nhà trường.
3. 01 Giải ba: 3.000.000 đồng và giấy khen của Nhà trường.
4. 02 khuyến khích: 1.000.000 đồng và giấy khen của Nhà trường.
5. 01 Giải “Sinh viên tỏa sáng”: 1.000.000 đồng và giấy khen. Giải dành cho cá nhân
sinh viên có phần trình bày tốt nhất trong buổi tổ chức vòng 03.
6. 01 Giải “Cổ động viên”: 1.000.000 đồng. Giải dành cho Khoa có sinh viên cổ vũ nhiệt
tình nhất trong ngày chung kết (số lượng, trang phục, tinh thần cổ vũ).
Ngoài ra, sinh viên còn có thể nhận thêm giải thưởng từ doanh nghiệp hoặc được cấp vốn
thực hiện.
VI. CÁC MỐC THỜI GIAN CỦA CUỘC THI
-

Ngày 15/03/2018 - 15/04/2018 : Sinh viên đăng ký ý tưởng và nộp bài dự thi.

-

Ngày 15/04/2018 – 20/04/2018: BTC chọn những ý tưởng hay nhất vào vòng 2.

-

Ngày 21/04/2018 – 29/04/2018: Hội thảo tập huấn, hỗ trợ, chuyên gia cùng đồng hành.

-

Ngày 16/05/2018 – 20/05/2018: Thí sinh trình bày ý tưởng trước Hội đồng giám khảo.

-

Ngày 21/05/2018 – 10/06/2018: Hội thảo giao lưu cùng các chuyên gia.

-

Ngày 21/05/2018 – 20/06/2108: Thí sinh hoàn thành bài dự thi.

-

Ngày 20/06/2018 – 30/06/2018: Ngày chung kết.
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Trên đây là thể lệ của Cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp cùng sinh viên Văn Lang” năm
2018, tùy vào tình hình triển khai thực tế, Ban tổ chức có thể điều chỉnh thời gian phù hợp
với cuộc thi.
VII.
-

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ Phòng Công tác Sinh viên: 201B, cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô

Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
-

Trang thông tin của Trường và Phòng Công tác sinh viên: http://vanlanguni.edu.vn;

https://www.facebook.com/ctsvvlu
-

Hộp thư điện tử của Phòng Công tác sinh viên: p.cstv@vanlanguni.edu.vn

-

Số điện thoại : 028.3920 7867 hoặc BTC phụ trách 093 895 5445 (Thầy Quốc Anh).

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Trưởng phòng

(Đã ký)
Th.S Đinh Xuân Tỏa
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PHỤ LỤC
(Đính kèm Thể lệ cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp cùng sinh viên Văn Lang năm 2018”)
1. Thủ tục đăng ký
- Bước 1: Đăng ký tham gia dự thi theo mẫu đính kèm gửi trực tiếp tại Phòng Công tác
sinh viên.
- Bước 2: Gửi hồ sơ đăng ký bản cứng trực tiếp về Phòng Công tác sinh viên và bản
mềm về hộp thư điện tử của Phòng Công tác sinh viên theo quy định của thể lệ.
2. Hồ sơ đăng ký
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).
- Bản thuyết minh, diễn giải ý tưởng.
Lưu ý:
Phiếu đăng ký dự thi là căn cứ để BTC xác định các sinh viên đủ tư cách tham dự
các vòng thi. Các sinh viên không thể hiện trong Phiếu đăng ký dự thi, BTC có quyền
ngưng phần tham dự của Thí sinh.
3. Cách thức nộp bài qua hộp thư điện tử
- Tiêu đề của thư điện tử, tệp nén và các tệp con phải đặt theo cú đặt theo cú pháp
[TEN DE TAI]-[TEN THI SINH]-[KHAC (nếu có)].
- Tên tệp tin viết in hoa hoàn toàn, đứng, không dấu và không có kí chứa kí tự đặt biệt.
Ví du: COFFEEBEAN-TEAMABC
- Các tệp đính kèm phải nén thành một tệp tin chung.
- Trường hợp email gửi thiếu thành phần hoặc thiếu tệp đính kèm thì gửi lại thư, đặt
tiêu đề của thư điện tử [TEN DE TAI]-[TEN THI SINH]-GUILAI
Ví du: COFFEEBEAN-TEAMABC-GUILAI.
4. Thể thức trình bày văn bản
- Bài dự thi được đánh máy (khuyến khích sử dụng bộ phần mềm văn phòng Microsoft
Office) trên khổ giấy A4 (khuyến khích in 02 mặt), phông chữ Times New Roman,
cỡ chữ 13 pt.
- Các bài diễn giải, thuyết minh ý tưởng phải được đóng thành tập, bao gồm trang bìa
và nội dung trình bày bên trong. Mỗi thí sinh tham dự tối đa 01 tập tài liệu, mỗi tập
tài liệu dự thi tối đa 15 trang A4, không bao gồm 02 trang bìa đối với vòng 01 và 30
trang A4, không bao gồm 02 trang bìa đối với vòng 02./.
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