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Thí sinh có để đăng ký tham gia theo cá nhân hoặc nhóm. Thí sinh gửi dự án tham 

gia dự thi theo mẫu (một cá nhân/nhóm có thể gửi nhiều dự án dự thi).   

III. Nội dung thực hiện 

1. Thông báo tuyển chọn dự án dự thi:  

Thời gian: từ ngày ra thông báo (dự kiến 28/9/2022) đến 17h00 ngày 24/10/2022. 

Thông tin chi tiết: 
- Cá nhân hoặc nhóm đăng ký dự thi nộp Bản tóm tắt ý tưởng khởi nghiệp (theo 

phụ lục đính kèm) bằng hình thức online.  

- Các đội thi đăng ký qua link do ban tổ chức cung cấp (tại link có cung cấp biểu 

mẫu thuyết minh đính kèm) và nộp hồ sơ (file mềm) cho ban tổ chức qua mail: 

startup@hcmuaf.edu.vn. 

- Hạn cuối đăng ký trước 17h00 ngày 24/10/2022 (thứ Hai). 

2. Tổ chức chương trình phát động cuộc thi:  

Thời gian: dự kiến ngày 14/10/2022 (thứ Sáu). 

Nội dung:  
- Truyền cảm hứng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Thông tin về link đăng ký dự thi và các kênh thông tin. 

3. Xét duyệt vòng sơ loại:  

Thời gian: 24/10/2022 đến ngày 27/10/2022. 
Nội dung:  
- Ban Giám khảo xét duyệt hồ sơ tuyển chọn các đội dự thi vào vòng bán kết theo 

05 hội đồng: (i) Khoa học Vật nuôi, (ii) Khoa học Cây trồng, (iii) Chế biến và Bảo 

quản, (iv) Kinh tế và Xã hội và (v) Công nghệ và Tự động hoá. 

- Ban Tổ chức thông báo kết quả tuyển chọn các đội dự thi vào vòng bán kết trước 

16h30 ngày 28/10/2022 (thứ Sáu). 

4. Vòng bán kết và tập huấn:  

Thời gian: 31/10/2022 đến 16/11/2022. 

Nội dung: 
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- Tập huấn lập mô hình kinh doanh và truyền thông dự án (dự kiến tổ chức 2 lớp 

tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM): 

+ Lớp 01: Ngày 01/11 và 02/11/2022 (thứ Ba và thứ Tư). 

+ Lớp 02: Ngày 03/10 và 04/10/2022 (thứ Năm và thứ Sáu). 

- Thi bán kết:  

+ Thời điểm: 08h00 - 11h30 ngày 16/11/2022 (thứ Tư) tại trường Đại học Nông 

Lâm Tp. HCM. 

+ Hình thức thi: các đội thi thuyết trình ý tưởng trước Ban Giám khảo. 

 Ban Giám khảo sẽ chọn ra 12 dự án xuất sắc nhất để vào vòng chung kết. 

 Danh sách 12 đội thi vào chung kết công bố ngày 18/11/2022 (thứ Sáu). 

5. Vòng chung kết:  

Thời gian: ngày 19/11/2022 - 16/12/2022 

Nội dung: 
- Tập huấn về Marketing, tài chính dự án và làm poster truyền thông cho dự án 

lúc 08h00 - 16h30 ngày 26/11/2022 (thứ Bảy) tại trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM. 

- Các đội thi được kết nối với mentor và được hướng dẫn trải nghiệm thực hiện 

dự án trong 4 tuần, từ 19/11/2022 đến 16/12/2022 với hình thức trực tuyến hoặc trực 

tiếp. 

-  Các đội vào vòng chung kết được hỗ trợ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng để làm 

sản phẩm mẫu và poster cùng các vật dụng trưng bày cho vòng thi chung kết (hỗ trợ 

chỉ dành cho đội có sản phẩm mẫu trưng bày). 

- Nộp hồ sơ thi chung kết qua email của Ban Tổ chức, trước 16h30 ngày 

12/12/2022 (thứ Hai), bao gồm: bài thuyết trình, slide trình chiếu và video 2-3 phút 

giới thiệu về dự án. 

- Thi chung kết: cả ngày 16/12/2022 (thứ Sáu) tại Hội trường 100 - Trường Đại 

học Nông Lâm Tp. HCM: 

+ Từ 09h00 - 12h00: Các đội thi trưng bày sản phẩm mẫu, hình ảnh, poster. Ban 

Giám khảo chấm điểm poster các đội tham gia vòng chung kết. 
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+ Từ 13h30 - 17h00: Các đội thi thuyết trình thi chung kết. Ban Giám khảo chấm 

điểm và chọn ra các giải thưởng. 

6.  Lễ tổng kết trao giải thưởng: 
- Dự án đạt giải thưởng được trao giải tại chương trình tổng kết chuỗi hoạt động 

học thuật – khoa học – khởi nghiệp năm 2022 của trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM. 

- Thời gian dự kiến: ngày 09/01/2023. 

IV. Quyền lợi của đội dự thi 

- Các cá nhân, nhóm có dự án tham gia cuộc thi được nhận giấy chứng nhận tham 

dự cuộc thi. Đối với Sinh viên và Giảng viên của trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM, 

việc tham dự cuộc thi (dự thi hoặc hướng dẫn) sẽ được tính như tham gia và các hoạt 

động học thuật, nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà trường. 

-  Các sản phẩm vào vòng chung kết sẽ được tiếp cận các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư để gọi vốn. 

- Các cá nhân, nhóm có dự án đạt giải sẽ được thưởng tiền mặt và các gói ươm 

tạo của Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Đại học Nông Lâm (CTBI) với 

cơ cấu dự kiến như sau: 

+ 01 Giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng và gói ươm tạo 6 tháng tại CTBI trị giá 

60.000.000 đồng. 

+ 01 Giải Nhất: 8.000.000 đồng và gói ươm tạo 6 tháng tại CTBI trị giá 60.000.000 

đồng. 

+ 02 Giải Nhì: mỗi giải 4.000.000 đồng và gói ươm tạo 4 tháng tại CTBI trị giá 

40.000.000 đồng. 

+ 03 Giải Ba: mỗi giải 2.000.000 đồng và gói ươm tạo 3 tháng tại CTBI trị giá 

30.000.000 đồng. 

+ 05 Giải Khuyến Khích: mỗi giải 1.000.000 đồng và gói ươm tạo 3 tháng tại 

CTBI trị giá 30.000.000 đồng.  

(Các hoạt động hỗ trợ ươm tạo bao gồm cố vấn chuyên môn, đăng ký sở hữu trí 

tuệ, thương mại hóa, không gian làm việc… do CTBI điều phối). 

Ngoài ra, các đội lọt vào vòng chung kết còn có cơ hội nhận giải thưởng ADM 

Award do Tập đoàn Archer Daniels Midland trao tặng.  
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V. Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức 
1. Ban chỉ đạo 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1. PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng Quyền Hiệu trưởng Trưởng ban 

2. PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn Phó Hiệu trưởng Phó ban 

3. PGS. TS. Nguyễn Phú Hòa 
Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa 

học 
Thành viên 

2. Ban tổ chức 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1.  TS. Đỗ Xuân Hồng 
Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh 

nghiệp Công nghệ 
Trưởng ban 

2.  Ông Lê Văn Sony Bí thư Đoàn trường Phó ban 

3.  PGS. TS. Đỗ Tiến Duy 
Phó trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu 

Khoa học 
Thành viên 

4.  ThS. Đặng Kiên Cường Trưởng phòng Công tác sinh viên Thành viên 

5.  ThS. Nguyễn Vũ Đức Thịnh Phó Bí thư Đoàn trường Thành viên 

6.  ThS. Trần Hữu Minh 
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và 

Quan hệ Doanh nghiệp 
Thành viên 

7.  ThS. Phạm Gia Điệp Phó trưởng phòng Thông tin truyền thông Thành viên 

8.  ThS. Hoàng Thế Vinh Phó trưởng phòng Thông tin truyền thông Thành viên 

9.  ThS. Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Thành viên 

10.  ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình 
Chuyên viên Trung tâm Ươm tạo Doanh 

nghiệp Công nghệ 
Thành viên 

11.  Ông Tô Tấn Long 
Chuyên viên phòng Quản lý Nghiên cứu 

Khoa học 
Thành viên 

3. Đơn vị đồng hành về chuyên môn 

STT Đơn vị Chức năng 

1.  BK Holdings Đơn vị đồng hành 

2.  Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo ITI Đơn vị đồng hành 

3.  Quỹ đầu tư khởi nghiệp WeAngels Đơn vị đồng hành 

4.  Công ty cổ phần Green Edu Đơn vị đồng hành 

5.  Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía Nam Đơn vị đồng hành 

6.  Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn Đơn vị đồng hành 



 6 

STT Đơn vị Chức năng 

7.  Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh Đơn vị truyền thông 

8.  Đài truyền hình Quốc hội Đơn vị truyền thông 

9.  Báo Tuổi trẻ Đơn vị truyền thông 

10.  Báo Giáo dục thời đại Đơn vị truyền thông 

11.  Báo Giaoduc.net Đơn vị truyền thông 

VI. Phân công nhiệm vụ 

STT Đơn vị phụ trách Nội dung Thời gian 

1.  

Trung tâm Ươm 
tạo Doanh nghiệp 
Công nghệ và Câu 
lạc bộ Khởi 
nghiệp 

Lập kế hoạch, tờ trình kinh phí, xin ý kiến phê duyệt của 
Ban Giám hiệu Tháng 09/2022 

Điều phối việc triển khai kế hoạch và phối hợp với các đơn 
vị liên quan và các đối tác trong qua trình thực hiện; liên hệ 
mời Ban Giám khảo, mời mentor, trainer; vận động tài trợ 

Theo kế hoạch 

Lên chương trình và tổ chức lễ phát động cuộc thi Theo kế hoạch 
Tổ chức đào tạo huấn luyện cho các nhóm dự thi 

Theo tiến độ của 
cuộc thi 

Triển khai các hoạt động chấm thi, quản lý hồ sơ, công bố 
kết quả, tổ chức các khóa tập huấn 
Điều phối chính hoạt động huấn luyện, ươm tạo cho các 
nhóm đạt giải 
Cử nhân sự tập hợp dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, liên hệ các đối 
tác, thực hiện kỷ yếu 

2.  
Phòng Quản lý 
Nghiên cứu Khoa 
học 

Hỗ trợ công tác đào tạo huấn luyện cho các nhóm dự thi 
Theo kế hoạch 
và kinh phí được 
duyệt 

Hỗ trợ các hoạt động chấm thi, quản lý hồ sơ, công bố kết 
quả, tổ chức các khóa tập huấn 
Hỗ trợ nhân sự tập hợp dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, liên hệ các 
đối tác, thực hiện kỷ yếu 

3.  Đoàn Thanh niên 

Truyền thông sự kiện đển Đoàn viên thanh niên; vận động 
các nhóm SV thuộc các CLB đội nhóm, cán bộ Đoàn – 
Hội, cán bộ lớp tham gia dự thi 

Tháng 9/2022 

Điều phối các tiết mục văn nghệ tại các chương trình có 
liên quan (theo chương trình cụ thể) 

Theo kế hoạch 
và kinh phí được 
duyệt 

Hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ 
chương trình (bao gồm các công tác bình chọn) 
Huy động sinh viên đến tham gia cổ vũ lễ phát động, các 
vòng bán kết, chung kết, gala trao giải (số lượng tùy từng 
sự kiện)  

4.  Phòng Thông tin 
truyền thông 

Triển khai truyền thông rộng rãi về cuộc thi qua các kênh 
thông tin nhà trường Tháng 9/2022 

Phụ trách các bandroll tuyên truyền, bảng đèn led  

Theo kế hoạch 
và kinh phí được 
duyệt 

Hỗ trợ việc thiết kế, in ấn các ấn phẩm truyền thông (bao 
gồm standee, background, kỷ yếu) và tài liệu phục vụ cho 
các chương trình của cuộc thi  
Cử nhân sự phụ trách công tác quay phim, chụp hình, dựng 
video clip truyền thông hoặc trình chiếu trong các chương 
trình thuộc cuộc thi 
Chuẩn bị thông cáo báo chí, phụ trách các bảng giải 
thưởng, in ấn chứng nhận cho các nhóm dự thi cũng như 
thư mời đối với nhà tài trợ, mentor, chuyên gia… hỗ trợ 
Thông tin về cuộc thi trên website và các phương tiện 
truyền thông của trường 








