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UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:                             Hậu Giang, ngày      tháng       năm  

  

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC CUỘC THI STARTUP KITE 2021 

 

Căn cứ Công văn số 973/TCGDNN- HSSV ngày 17 tháng 5 năm 2021 của 

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ 

chức Cuộc thi Startup Kite 2021; 

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TCGDNN ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Tổng 

Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành 

Thể lệ Cuộc thi Startup Kite 2021; 

Nay, trường CĐCĐ Hậu Giang xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Startup 

Kite 2021, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; kích thích óc 

sáng tạo, tư duy năng động, tuyên truyền cảm hứng kinh doanh; thúc đẩy học sinh và 

sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ứng dụng kiến thức, kĩ năng vào cuộc sống. 

- Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, áp 

dụng những kiến thức để đưa ra những giải pháp, ý tưởng, dự án khởi nghiệp thông 

qua việc học tập các dự án; trải nghiệm thực tế trong việc lập dự án kinh doanh; đúc 

rút kinh nghiệm, kiến thức về khởi nghiệp doanh nghiệp. 

- Tìm kiếm và tôn vinh những tác giả và các dự án khởi nghiệp xuất sắc; đồng 

thời kết nối các dự án khả thi sẽ được cố vấn hoàn thiện, kết nối với các nhà đầu tư 

cho dự án. 

2. Yêu cầu 
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 - Các dự án khởi nghiệp tham gia dự thi phải là ý tưởng/sản phẩm của chính tác 

giả/nhóm tác giả và chưa được công bố hay tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào. 

- Thông qua mạng xã hội để lan tỏa thông điệp và toàn bộ nội dung chương 

trình, đồng thời kiểm soát được nội dung, thông điệp, truyền thông trên nền tảng công 

nghệ và mạng xã hội. 

- Bài dự thi phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức; các cá 

nhân, đội tham gia Cuộc thi trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hóa, thực hiện đúng 

các nội dung của Thể lệ cuộc thi và các quy định của Ban tổ chức Cuộc thi.  

II. Đối tượng dự thi 

 - Là học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang có ý tưởng 

hoặc dự án khởi nghiệp. 

 - Học sinh, sinh viên dự thi có thể dự thi có thể đăng ký theo hình thức một thí 

sinh hoặc đội thí sinh (Một đội không quá 5 người dự thi). 

 - Mỗi thí sinh hoặc đội thí sinh có thể đăng ký nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp. 

III. Tên gọi, chủ đề và bài dự thi 

1. Tên gọi: Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” 

năm 2021. Tên gọi tắt là: Startup Kite 2021. 

2. Chủ đề: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0 

3. Bài dự thi:  

 a) Thể thức, hình thức trình bày 

 - Hồ sơ đăng ký dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy và in trên khổ 

A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman. 

 - Nội dung dự thi được trình bày thành dự án. 

 - Sản phẩm mẫu, mô hình, ảnh hoặc các Video minh họa (nếu có). 

 b) Hồ sơ nộp dự thi 

 - Bản thuyết minh dự án. Đối với dự án có nhiều người tham gia, bản thuyết 

minh cần nêu rõ các ý tưởng nào của ai và vai trò, phân công của từng thành viên 

trong đội/nhóm đối với dự án. 
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 - Bài thuyết trình (không quá 5 phút) dùng để báo cáo trước các giám khảo (Bao 

gồm cả video clip) 

(có mẫu chi tiết kèm theo) 

 - Sản phẩm gửi kèm theo bằng hình ảnh hoặc video clip (nếu có). 

  c) Trách nhiệm của chủ dự án dự thi 

 Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các 

giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ 

quan có thẩm quyền trước khi công bố giải. Trong thời gian diễn ra cuộc thi đến khi 

trao giải, không được sử dụng sản phẩm của dự án này để tham gia các cuộc thi khác. 

Trong trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, 

đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm thao quy định của pháp luật. 

IV. Nội dung và hình thức tổ chức: 

 Cuộc thi sẽ được tổ chức thành 3 vòng: Vòng sơ tyển, vòng bán kết và vòng 

chung kết. 

 1. Vòng sơ tuyển 

 a) Thời gian tổ chức: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 01/8/2021. 

 b) Địa điểm tổ chức: Tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. 

 c) Hình thức tổ chức:  

 - Phòng Công tác chính trị - Dịch vụ sinh viên phối hợp với các phòng, khoa, 

Đoàn thanh niên tuyên truyền về cuộc thi, phổ biến thể lệ thi và tổ chức cho học sinh, 

sinh viên trong toàn trường đăng ký dự thi. 

 - Phòng Công tác chính trị - Dịch vụ sinh viên tham mưu thành lập Ban giám 

khảo, tổ chức chấm thi dựa trên các tiêu chí của Ban tổ chức cung cấp, chọn ra các thí 

sinh/đội thí sinh tham dự vòng bán kết. Ban giám khảo từ 3 – 5 người. 

 -  Ban tổ chức lựa chọn ra 3 hồ sơ (nhất, nhì, ba) để vào vòng bán kết trước ngày 

20/8/2021. 

 - Phòng Công tác chính trị - Dịch vụ sinh viên phối hợp với Ban tổ chức, hướng 

dẫn các thí sinh/đội thi chuẩn bị các hồ sơ dự thi vòng bán kết. 
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 - Các thí sinh/đội thí sinh chuẩn bị hồ sơ dự thi như mục III.2 và gửi hồ sơ dự thi 

về phòng Công tác chính trị - Dịch vụ sinh viên (Trần Thị Thúy Hằng ĐT: 0985. 

409.963. email:ttthang@hgcc.edu.vn), thời gian nhận bài dự thi hết ngày 01/8/2021. 

 2. Vòng bán kết  

 a) Thời gian tổ chức: từ tháng 9/2021 đến tháng 10/2021. 

 b) Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội. 

 c) Hình thức tổ chức: Tổ chức thi online và thi offline (xem đính kèm thể lệ cuộc thi). 

 3. Vòng chung kết  

 a) Thời gian tổ chức: từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2021. 

 b) Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại miền Trung. 

 c) Hình thức tổ chức: (xem đính kèm thể lệ cuộc thi). 

V. Tiêu chí chấm điểm: 

 1. Tính mới, sáng tạo của ý tưởng/dự án (20 điểm). 

 2. Tính khả thi, tính cạnh tranh của ý tưởng/dự án; sự hiểu biết về thị trường; kế 

hoạch mở rộng thị trường (20 điểm). 

 3. Tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt trong 

bối cảnh Covid (25 điểm). 

 4. Thể thức trình bày, hình thức thuyết trình và phản biện (15 điểm). 

 5. Tính hiệu quả kinh tế - xã hội và ứng dựng thực tế (20 điểm). 

VI. Cơ cấu giải thưởng: 

 1. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, tối đa 02 giải nhì, tối đa 03 giải ba và 

giải khuyến khích. 

 2. Hình thức khen thưởng: 

 - Tiền thưởng 

 - Biểu trưng/cúp khởi nghiệp 

 - Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi 

 - Đề xuất Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
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VI. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Công tác Chính trị - Dịch vụ sinh viên tham mưu xây dựng và triển khai 

kế hoạch tổ chức Cuộc thi và tuyển chọn sản phẩm  hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ 

dự thi gửi về Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đúng thời gian quy định. 

 - Khoa chỉ đạo cố vấn học tập các lớp tổ chức triển khai cho học sinh, sinh viên 

tìm hiểu thực hiện để tham gia Cuộc thi. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Startup Kite 2021 của trường Cao đẳng 

Cộng đồng Hậu Giang. 

 
Nơi nhận: 

- BGH  (để chỉ đạo);                                                            HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng CTCT&DVSV (để thực hiện); 

- Các khoa (thực hiện); 

- Lưu: VT.                                                                                                

 

                                                                                        

                                                                                     

 

                                                                             Nguyễn Hữu Văn 
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