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QUYET OJNH
ban hành Th I cuc thi "i' tir&ng Kh&i nghip di mri sang tao"
Di hc Hut, In thu III näm 2020
G1AM oOc 031 HQC HUE

Can c& Ngh( djnh s 30/C'P ngày 04 ththng 4 nàm 1994 cza chInh p/ni v vic
thành lap Dal hoc Hue;
ãn th Thông tw sá 08/201411T-BGDDT ngày 20 tháng 3 nàm 2014 cüa B
trzthng Bô Giáo duc và Dào tao ban hành Quy cM to ch&c và hoqt dng cüa Dqi
h9c vüng và các cc' sà giáo dyc dgi hQc thânh viên;
Can th icE hoach s6 714/KH-DHH ngày 20 thdng 5 nàm 2020 cüa Giám dcc
Dcii hQCHUê ye viéc to chzc cuôc thi "Y twOng KhOi nghip dói mái sang tgo' Dqi
hQc
Ian thz III nám 2020;
Can th Quyt cl/nh sá 718/QD-DHH ngày 20 thdng 5 nãm 2020 cza (31dm
dc Dcii hQc Hu ye vic thành lçp Ban TO chi?c và To Tint k) Cu5c thi "Y twOng
k/hi ngh4p dOi m&i sang igo" Dgi hc Hue lan thi III, nám 2020,
Theo d nghf cüa Ban Ta c/n'rc cuç3c (hi "} twOng K/hi ngh4p cIa! mói sang
tçzo" Dgi hpc Hu ldn tht ill nám 2020 và (31dm dOc Trung tam K1ili nghip và
Do! mái
tgo.
Hue,

sang

QUYET DNH:
*

0ieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dnh nay The !ç cuçc thi Y thong Khai
nghip dM mài sang tao" Dai h9c Hut, 1n thir III nãm 2020.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k.
*

Is

0iu 3. Chánh VAn phông, Truông các ban: K hoach tài chinh và Co sâ
4t chat, Khoa h9c cong ngh và Quan h quc t Dào tao và Cong tác sinh
vién, Giám d6c Trung tam Khâi nghip va Di mãi sang tao, Thà truông các
don vj có lien quan, Ban T chtrc, T Thu k, Ban Giám khão và các thi sinh
tham gia cutc thi chju trách nhim thi hành Quyt djnh naY./y"

tWit nhn:
Nhtr Diu 3;
- CAc Phó Gàm d& DHH;
• CAc tnthng, khoa, phAn hiu (d i/h);
- Các trung tam, vin, NXB (d i/h);
- Doân TN, Hi SV (c1 p/h);
- Liru: VT, KNDMST. NVH./

Nguyn Quang Linh

BO GIAO DTJC vA BAO T1O
D4! HQC HUE

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc

THE L
CUQC THI "'TUJNG KHàI NGH1P DO! MI SANG T30"
D3! HQC HUE LAN THU III, NAM 2020
(Ban hành kàm theo Quyetdinh s6 M/QD-DHH, ngayotitháng nám 2020
cua Giam doc £¼n hQc Hue)
Diu 1: IMi ttrçrng dy thi
Giãng vin, chuyên viên, nghiôn cCru vién, nghiên cüu sinh, h9c viên cao
h9c, h9c sinh, sinh viên dang cong tac, h9c tp ti các tnthng di hQc, cao däng,
trung cap trn dja bàn các tinh khu vrc min Trung và Tây Nguyen.
Các thI sinh dng k theo nhóm tr 2 dn 5 nguäi.
Cuc thi duçic chia thành 2 Bang dành cho 2 nhóm d& tucxng:
- Bang A: Dành cho h9c sinh, sinh viên, h9c vién cao hQc và nghiên ctu
sinh.
- Bang S: Dành cho giãng viên, chuyên vien, nghiên c(ru viên. Sinh viên
dtrçvc phép là thành vin cia nhôm dv thi thu)c Bang S vâi diu kin không phãi
1ãtruingnhóm.
DIu 2: LTnh vijc dy thi
- Các tucing/d an kheii nghip m& rng cho mçi linh vrc, iru tiên giâi
quy& các van dé do djch bnh gay ra.
- ' tuing/dir an khâi nghip co th phát trin tr các mô hinh cia và dang
hoat dng trong thrc tin a các cija phuong, tr kt qua cUa các d tâi nghiên ccru
khoa h9c các cAp.
Diu 3. H srvà thôi glan dâng k tham gia cuc thi
1. H so d thi: 01 b, &rçic trmnh bay bAng ting Vit; kiu chi: Times
New Roman; ci chQ: 14, bao gm:
a) Phiu clang k d%r thi (theo mu MY!);
b) GiAy cam doan (theo mu MY2);
c) San phm, mô hinh, ban ye, phim ãnh, tài 1iu, .. kern theo (nu có).
Ghi c/ia: Mu dAng k tham gia và thông tin v cuOc thi ducic clang tai ti
Céng thông tin Trung tam Khôi nghip và Di mâi sang to - Dai hc Hu& dla
cM http:llcei.h ueunLeduvn.
d) H so d thi duxçic tip nhn, xem xét, bão mt thông tin cho dEn ngây
cOng b6 kEt qua cuc thi. Ban TO chrc se khOng trà 1i h6 so clang k dv thi.
2. Thai gian, hInh thic clang k và dja dim nhn h6 so

a) Thai gian nhn h so d%r thi: Tr ngày ra thông báo dn trixâc 17 giô 00
ngày 05 tháng 7 näm 2020.
b) Hinh thüc däng k
- Dàng k trirc tuyn ti dja chi: http://tiny.cc/ytkndmst-dhh2020 hoc
diM day dü thông tin theo mu MY!, mu MY2 và gCri v dja chi email:
cei(hueuni.edu.vn.
- Dng k trrc tip: DiM dy dü thông tin theo mu MY1 và mu MY2,
np trrc tip hoc gui qua du&ng bixu din (nM np qua duông buu din, th&i
gian duçrc tinh theo du buu din).
c) DIa diem nhin ho so dng ky tri1c tiep
Trung tam Khôi ngbip vâ Di mói sang to - Di hQc Hu
Dja chi: Tdng 1, s4 20 Lê Lç7i, thành pM Huê tinh Thita Thiên HuE
Dt: 0234.3832816 * Hotline: 0913.151.696 — 093.8888.125
Email: cei@hueuni.edu.vn
Diu 4 Các vông thi
1.Vông 1: '' tu&ng (tir ngày 15/5/2020 dn 05/7/2020)
Ban T chirc tiM hành thu nhn các ' tu&ng/dir an dng k tham gia cuc
thi, thành 1p Ban Giãm khão d ch&n dim, dánh giá và lira chçn các
tuâng/dr an xut sAc tham gia Vông 2.
2. Vóng 2: Phát triM di,r an (tiz ngày 06/7/2020 dn 31/7/2020)
T chirc gp mt nhóm tác giá tham gia cuc thi duçic ch9n vào Vông 2,
h trçi các nhóm vi& thuy& minh chi tiêt và hoàn thin ti.r&ng, to chüc kt nOi
c6 v.n kh&i nghip cho các nhóm, h trçr 1p k hoch, xay drng mô hlnh kinh
doanh, phát triM thành mOt di,r an dé có th hin thc hóa trâng trong thi,rc
tin.
Kt thic Vàng 2, Ban Giárn khâo s cMm h so các d%r an, 1a chçn các
dr an tiêp tVc tham gia Vông 3.
3. Vông 3: Ban kt - Bào v di,r an (tr ngày 0 1/8/2020 dn 23/8/2020)
Các nhóm Co di an vào VOng 3 ducic tham gia chuong trinh hun luyn
v phát trién d an kh&i nghip.
Sau chi.rong trinh hun luyn, các nhOm s xay drng tài lieu thuyt
trinh ye dl? an, trinh bay và trã Ru truâc Ban Giám khão dE chçn các dir an
vào Vông 4.
3. Vông 4: Chung két - G9i vn du tu (tir ngày 24/8/2020 dn 29/8/2020)
Các dr an tham gia Vàng 4 s tiép fllc ducic huAn luyn 1-1 ye kS' nAng
thuyét trinh gçi vn.
Cu6i Vông 4, các d an thuyt trInh truâc Ban Giám khào và các nhà
du tu. Thai gian thuyêt trinh tai Vông 4 là 5 phüt/dy an.
Ban Giám kháo cAn cr két qua thuyt trmnh các dl? an de chn ra các giài
thuông cüa cuc thi.
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Diu 5. Ban T chfrc, Ban Giàm khão, T Thir k
1. Ban T chüc cuc thi do Dai hc Hu thành lop. Truàng ban T chCrc
cuc thi ducic sCi d!ing con dáu cUa Di hçc Hu d diu hành các hoat dung cüa
cuc thi.
2. T Thu k do Dai h9c Hu ththih 1p, có nhim vi giüp vic cho Ban
T6 chrc cuc thi, thçrc hin nhOng cong vic có lien quan dn cuOc thi do Ban tO
cbirc phän cOng.
3. Ban Giám khão do Tru&ng Ban t chirc cue thi quyát djnh, gm: Các
chuyên gia ye kh&i nghip dOi mâi sang tao; nhà khoa hQc; doanh nhán; dai din
qu5' du tu và t chüc h trcr kh&i nghip khác. Ban Giám khão có nhim vi
giüp Ban TO chirc dánh giá, l%ra chQn các nhóm dtr thi theo thang dim do Ban
T6 chtrc cuQc thi quydjnh.
Dieu 6. Các tieu cM dánh giá
Các thành viên cUa Ban Giám khão s tin hành ch&n dim các dij an
tham gia cuc thi theo các tiêu chi thu sau:
1. TInh khã thi cüa dz an: näng 1izc di nhóm thigrc hin, ngun lc trin
khai, khá nAng tiép cn thj tnz?xng.
2. Quy mO thj tru&ng: D6i tucmg, phân khüc khách hang, thu cu c1a
khách hang lien quan dn san phAm, djch viii cCia dir an.
3. M(rc dO sang tao ciia dir an: tInh mâi, khã nang tao ra giá trj, tinh bn
v11ng.
4. Kt qua tim nAng cüa dii an bao gm: doanh thu, lqi nhun dir kin,
khá nàng tang tnrâng, tác dng xa hç5i cüa dr an.
5. Khã näng thuy& trInh, trmnh bay d an.
Diu 7. Dánh giã xp Ioi tir&ng, dy an tham gia cuOc thi
1. Yang tlx&ng: 2 buôc
a) Buàc 1: T Thu k tin hành rà soát h so, dam báo diu kin d%r thi v
nOi dung và hInh thi'rc;
b) Buôc 2: Ban Giám khão xem xé dánh giá d6i vài trng h so dir thi
theo thang dim do Ban To chic cuOc thi quy djnh.
2. Vôn Phát trin di4i an: Ban Giám kháo xem xét, dánh giá h so dz an
theo thang diem do Ban TO chCrc cuOc thi quy djnh.
3. Yang Ban kit: Ban Giám khão xem xét, dánh giá tài lieu thuyt minh v
dirr an vá dánh giá khâ nang thuyêt trinh, trã l&i câu hOi cCia dai din nhóm tham gia
Vông Ban kt cuOc thi theo thang dim do Ban T chCrc cucc thi quy dnK
4. Vông Chung k&: Ban Giám khão xem xét, dánh giá h6 so, phn thuy&
trInh và trã l&i câu hOi cUa dai din nhóm tham gia Vông chung kêt cuOc thi theo
thang diem do Ban tO chrc cuOc thi quy djth.
Can ct'r kt qua dánh giá cUa Ban Giám khào tai Vông Chung k& cuOc thi,
Ban TO chCrc se ban hành Quyt djnh phé duyt ket qua cuc thi.
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Diu 8. Co cu giãi th*r&ng cuc thi
1. S6 lixcing, giá frj giái thtr&ng
-BãngA:
+ 01 giài NhAt: 10.000.000 d;
+01 giãi NhI: 5.000.000 d;
+01 giãi Ba: 2.000.000 d;
+ 02 giài Khuyn khIch: 1 .000.000d/giãi
..BãngS:
+ 01 giài Nht: 15.000.000 d;
+ 01 giãi NhI: 10.000.000 d;
+ 01 giài Ba: 5.000.000 d.
- Tt cA các tixông/d an lçt vào vông ban kt du nhn duçic Giy
chrng nhn tham gia cuc thi do Dai .hçc Hu cap, d& vâi các ttrông/dr an dat
giài (Nht, Nhl, Ba) ngoài giá trj tin thu&ng neu tren, dLrçlc tng kern theo Giy
khen cüa Giám dc Dai h9c Hue;
- Các giái thtrân khác do nhà du Pr, các t6 chüc h trçl khâi nghip tài
trq (có tiêu chI chAin diem riêng).
2. Quyn lqi cüa cá nhân, nhóm và tu&ng/dir an dat giãi cao ti cuc thi
- TAt Ca tác giá cUa các dir an thrccc ch9n vào Vàng Ban ket s di.rqc Ban
T chüc cAp GiAy chrng nhn tham gia cuOc thi;
- Duqc ixu tiên giài thiu vOi các doanh nghip, các qu dAu ti.r, nhà dlu ttr;
dtrcic h trçr P1 vAn tri&n khai ' tu&ng kheri nghip phü hcxp v&i nhu cAn thrc te;
- Ducic giài thiu tham gia Ngày hi khâi nghip d61 mài sang tao qu6c
gia 2020 (Techfest 2020) do B Khoa hQc vâ COng ngh to chirc.
Diu 9. Trãch nhim ella cã nhân, nhóm tham gia cuc thi
1. Thrc hin các quy djnh cüa Th& 1 cuc thi, khOng xârn phm quy&n sâ
hftu fri tu theo quy dlnh vá chju trách nhim v các thông tin khai trong h6 so
dir thi; san phAm dr thi khôn phãi là dói tirqng tranh chAp bàn quyen tác giá.
Các ttxàng, dr an d thi muon dtrçc bào hO qu>4n sâ hf1u fri tu phãi tiên hành
dAng k tai co quan có thAm quyn truàc khi cham thi và cOng b6 giãi.
2. Không sr ding các ti.remg, dr an khii nghip dA d thi dat giãi, cam
ket tham gia dAy dCi các hoat dQng xuyên suôt cuOc thi.
3. Cam ket không sao chép mOt phAn hay toàn bO tt.r&ng cüa nhOng
tu&ng dA duqc dua vào sr diing cüa các cá nhân, nhóm tác giã, doanh nghip &
trong và ngoài nuâc.
4. Trong tru&ng hçvp vic tranh chAp bàn quyn tác giã phát sinh sau khi '
tu&ng, dir an dr thi dat giãi, nhóm s& hthi ttr&ng, dir an d thi phài chju hoàn
toãn trách nhim truOc pháp 1ut.
5. Mi chi phi hay khoàn np thue lien quan den giâi thu&ng dtrçic thirc
hin theo dimg quy djnh cüa pháp h4t, chi phi do do nhóm tác giã dat giài
thu&ng chju trách nhim.
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Diu 10. Quyn cüa Ban t chtrc
Ban T6 chre duçic toàn quyn dua tin, ghi am, ghi hlnh, chiip hlnh, tu?lng
thut trrc tiép cuc thi vOl mvc dl ch quáng bá cho chucmg trInh, các hoat dng
khuyn khich hçc tp, nghiên cfru khoa hpc và kh&i ng1iip ti Dai hQc Hue.
Diu 11. Khiu ni vi

gui

quyt khin ni

1. Các cá than, nhóm tuâng/d,r an thain gia cuc thi cO quyn khiu nai
kt qua chain thi vâ xp giãi. Nguii khiu nai phãi chju trách nhim
tInh
trung thc và chInh xác cüa nhthig ni dung ghi trong thu khiu ni.
ye

ye

2. Ban T chirc chi tip nh.n và xir 1 các khiu nai tai mi vông thi trong
vöng 02 gi?i ke tr th&i diem cong b6 ket qua. Thu khieu nai phãi duc
taVc
tiep hoc qua email cüa Ban T chc (cei@hueuni.edu.vn), bao gm các thông
tin: h9 vã ten, ten nhOm dr an, s6 din thoi lien h, ni dung khieu nai.
gui

3. Quyt djnh cu6i cting
chüc.

ye

kt qua giâi quydt khieu nai thuc

ye

Ban T

A

•
Dieu 12. Thong tin
hen hçA

Thu?ing trirc Ban T chrc cuc thi:
Trung tam Khoi nghip vi Di m&i slug to - Di hyc

Hue

S 20 Lé Lçxi, phuing Vinh Ninh, thành ph6 Huá, tlnh Thfra Thien
Din thoai: 0234.3832 816 - Email: cei@hueuni.edu.vn.

Hue

kholu thi hinh
13.
The l nay duqc áp dicing ke tfr ngày k Quyt djnh ban hành. Trong qua
trinh thc hin nu có thay d& Ban T chrc cuGc thi "Y tu&ng khài nghip dôi
mOi sang tao" Di h9c HuE 1n thCr III, nâm 2020 sê có vn ban dieu cJinh bô
sung và thông báo ci thã dEn các dcm vi, tp th và cá nhân tham gia./
oieu

oieu
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M&xMY1
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p—Tydo—Hnh phüc
PHIEU DANG KY
THAM GIA CUQC THI "' TU1NG KH1L NGHIP oOi M1I SANG TAO"
DI HQC HUE, LAN THU III NAM 2020
I. THÔNG TIN YE ' TIYYNG DV THI
1. Ten tu&ng (san phm/djch vii) (giài han trong 15 tü).
2. Giai doan phát trin cüa tuâng (dánh du x vào ô tuclng üng)
o Ytuô'ng

O BAt dAu vão thj trumg

O Phát trin san phm

O Tang tru&ng doanh thu trong 6 tháng

O Hoàn thin san phm mu

O G9i b sung von

3. Website ftr&ng (nu cé)
4. Mo tá tng quan v tu&ng (không qua 200 t1)
() twang phát trkn san phdm/djch vy gI? San phdm/djch v gizp khách hang giái
quyêt nhrmg van dê gI? San phárn/dfch vu thóa man nhilng nhu cOu nào cáa khách
hang? San phám/djch vy gfái quyêt nhi?ng van dé cho ai?,)

S. Mo tà tang quan v thj tri.r&ng (khong qua 100 tr)
- Khách hang ma san phm/dch vv huàng den?
(Giái tinh, dç3 tui, ngh nghiëp, tInh trqng hon nhán, noi sinh sng/làm vic, mzc thu
nhp, thdi quen/hành vi thzcông ngày, h9 muôn/cán gI? lo lang diêu gI? ...)

* Quy mô thj tru&ng?
(S lwcing ngw&i mua/th dung djch vu, s htqng khách hang tidm náng, doanh thu
tiêm näng có the tço ra dwcrc, ...)

Mau MY!
- Nhng san phAmldjch vi tucing dng hin có trén thj trtr&ng

6. Tng quan v mô hInh kinh doanh (không qua 200 tfr)
- Mo hmnh kinh doanh cüa bn kirn doanh thu (kim tiM) b&ng cách nao? Hay khách
hang trã tiên cho giá tn nâo? trá tiên cho diêu gI?

- DOng doanh thu chInh den tlr nhüng nguôn nào?

• Khách hang trá tiM theo hInh thüc nào? Chi phi khách hang phãi trã cho mi san
ph.m/1trqt sir ding djch vi là bao nhiéu?

- Mo tã phucmg thCrc tip c.n khäch hang. (Cách giâi thiu/quãng cäo/truy&n thông
san phãm, djch vi dn vâi khách hang)

- MO tã each thirc ban hàng/phân phM san phmJdjch vi tâi khách hang.

7. Néu ngn gn v nhQng dim tao nén sr khãc bit cüa tuing. (khong qua 100 tr)

8. Các thông tin b sung v tuing

II. THÔNG TIN TAC GIA THAM GIA CUQC THI
1. Thông tin ngtrôi di din:
HQ Va têfl
Ngày sinh:
S din thoai:

V

MauMYl
Email:
Dja chi lien 1c:
H khu thuing trt:
Dcin vj h9c tap, cong tác (nu cô):
Chüc vi (nu có):
2. Danh sãch thành viên khác trong nhóm
1.HQvàtên:
Din thoi:

Ngàysinh:
Email:

2. HQ va ten:

Din thoi:

Ngày sinh:
Email:

3. Hc và ten:
Din thoi:

Ngày sinh:
Email:

4. H và ten:
Din thoal:

Ngày sinh:
Email:
, ngày ... tháng ... nàm 2020

DAI D1N NHOM TAC GIA
(Kj và ghi r5 hQ, ten)

ft/
.

Mu MY2
CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p -Trdo - Hanhphac
GIAY CAM DOAN
Kinh gCri: Ban T chCrc cuOc thi
"Y tuâng khâi nghip dôi mOi sang tao Dai h9c Hu& lAn thir III näm 2020"
Ten tôi là:
S CMND

Ncii cp

Ngày sixth:
S din thoai:
Email:
Dja chi lien lac:
H khAu thuing trü:
Dan vi h9c tap, cong tAc (nu co)
ChCrc v(nu có):
Tôi cam doan là tác già, dng tác giá cia tuàng/dr an "ten twöng/dr an
a'äng A i/sam gia cu5c i/si".
Tôi cam doan tuângld%r an không sao chép cüa bAt kS' Ca nhân hoc t chc
nào cho dr an kinh doanh ma tôi dAng k d,r thi tai cuc thi "Y tuâng khâi nghip
d& mâi sang tao" Dai h9c Hu& IAn thr Ill nm 2020.
, ngày tháng nám 2020
Ngirôl cam doan
(K và ghi rö hQ ten)

V

