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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 

 tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 844/QĐ-TTg ngày 

18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Quốc gia đến năm 2025”; Số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 

12/8/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ; Số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015; 

Số 16/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và Quyết định số 02/2019/QĐ-

UBND ngày 09/01/2019; Số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về việc ban hành 

Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018; Số 1487/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ 

thực hiện Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 

2022; Số 1988/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ 

thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh”; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành – Tổ 

trưởng Tổ thư ký Cuộc thi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng Khởi 

nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



 

Các thành viên Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi; Giám đốc (Thủ trưởng) 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung 

học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh và 

các đơn vị có liên quan; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; BNI Hà Tĩnh; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi 

theo Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 

của UBND tỉnh; 

- Các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn 

tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh; 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Hoàn 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BTCCT  ngày 11/10/2022 của Trưởng 

Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022) 

 

Điều 1. Đối tượng dự thi  

1. Các tổ chức, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp (trừ người nước ngoài) 

có ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo được triển khai và phát triển 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không 

quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

3. Mỗi tác giả, nhóm tác giả, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là tác giả dự 

thi) có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Mỗi 

nhóm cá nhân không quá 5 thành viên. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

Thể lệ này quy định chi tiết về quy trình tổ chức và xét chọn, tặng thưởng 

các ý tưởng, sản phẩm, dự án tham dự Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2022. 

Các ý tưởng, sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc tất cả các ngành 

nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hình thành và triển khai trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều có thể đăng ký tham gia Cuộc thi.  

Điều 3. Hồ sơ, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi 

1. Hồ sơ dự thi 

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ bản giấy và 01 bản điện tử (hồ sơ bản điện tử gửi 

qua mail: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn), được trình bày bằng Tiếng Việt, 

phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy 

A4, bao gồm: 

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu ĐK-1A; ĐK-1B); 

b) Thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu DA-01); 

c) Sản phẩm mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có); 

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin các văn bản liên quan về Cuộc thi được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tại địa 

chỉ: http://skhcn.hatinh.gov.vn (Chuyên mục: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo). 

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi 
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a) Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ dự thi: từ 17 giờ 00, ngày 11/10/2022 

    Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi: trước 17 giờ 00, ngày 30/11/2022 

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:  

Ban Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh năm 2022 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức 

Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành 

Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điện thoại: 02393.858865, 0975577477  

c) Hồ sơ dự thi bản giấy được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời 

gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công 

nghệ. Ngoài ra, hồ sơ dự thi file điện tử đề nghị gửi qua mail: 

phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn trước 17 giờ 00, ngày 30/11/2022. 

d) Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày 

công bố kết quả Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi. 

Điều 4. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi 

1. Giải thưởng của Cuộc thi:  

Tác giả đạt giải cuộc thi được trao Giấy chứng nhận của Ban tổ chức, Giấy 

khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về thành tích sáng tạo khoa học 

công nghệ và mức tiền thưởng với cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: 

- 01 Giải nhất: trị giá 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi triệu đồng); 

- 02 Giải nhì: trị giá 15.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm triệu đồng); 

- 03 Giải ba: trị giá 10.000.000 đồng (bằng chữ: Mười triệu đồng); 

- 04 Giải khuyến khích: trị giá 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu đồng); 

Đối với các ý tưởng, dự án vào vòng chung kết không đạt giải cuộc thi, 

được Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận dự án tiềm năng và mức 

thưởng 1.000.000 đ/dự án (bằng chữ: Một triệu đồng trên dự án).  

2. Giải thưởng, khen thưởng khác:  

- Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải sẽ được giới thiệu đại diện của 

tỉnh tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp vùng, cấp quốc gia do Bộ Khoa học và 

Công nghệ tổ chức; được các sở, ban, ngành giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trợ khởi nghiệp; được tham gia miễn phí các khóa 

đào tạo tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Khoa học 

và Công nghệ tổ chức; được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Kế hoạch hỗ trợ khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và các chính sách đã được 

HĐND, UBND tỉnh ban hành nếu đủ điều kiện. 

mailto:phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn


 

- Các giải thưởng, khen thưởng, tài trợ, hỗ trợ khác do các nhà đầu tư, quỹ 

đầu tư và tổ chức, cá nhân khác đề xuất trao thưởng, khen thưởng (nếu có). 

Điều 5. Quy trình xét chọn 

1. Vòng sơ khảo: Hội đồng sơ khảo chấm thi đánh giá và chấm điểm trực 

tiếp trên hồ sơ dự án khởi nghiệp sáng tạo dự thi. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm 

được quy định tại Điều 6 của Thể lệ này. Kết quả vòng sơ khảo lựa chọn từ 10 - 

15 hồ sơ ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc dự thi có số điểm cao nhất từ trên 

xuống, đảm bảo quy định đánh giá, chấm điểm của cuộc thi để tham gia vào vòng 

chung kết (căn cứ vào chất lượng hồ sơ ý tưởng, dự án dự thi, Ban Tổ chức lựa 

chọn số lượng hồ sơ, dự án cụ thể vào vòng chung kết).  

2. Vòng chung kết: Hội đồng chấm thi đánh giá, chấm điểm phần thuyết 

trình và trả lời câu hỏi của tác giả, đại diện nhóm tác giả của các hồ sơ dự án khởi 

nghiệp sáng tạo đã được qua vòng sơ khảo. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm được 

quy định tại Điều 6 của Thể lệ này. Kết quả đánh giá, chấm điểm vòng chung kết 

là căn cứ đánh giá xếp loại giải thưởng của cuộc thi.   

3. Các hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ Cuộc thi: Trong quá trình tổ chức 

cuộc thi, người dự thi sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành hỗ trợ 

các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 

kêu gọi vốn, sở hữu trí tuệ, thị trường KHCN, tiêu chuẩn – đo lường – chất 

lượng…, hướng dẫn viết hồ sơ dự thi và tham gia các hoạt động khác trong khuôn 

khổ cuộc thi. 

Điều 6. Tiêu chí chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

1. Tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án (Tối đa 25 điểm). 

2. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án (Tối 

đa 20 điểm). 

3. Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án (Tối đa 15 

điểm). 

4. Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của ý tưởng, dự án mang 

lại (Tối đa 15 điểm). 

5. Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án (Tối đa 15 điểm). 

6. Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự 

án; Khả năng thuyết trình dự án đối với vòng thi có phần thuyết trình (Tối đa 10 

điểm).  

Quy chế chấm thi, nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Tổ chức Cuộc thi 

quy định. 

Hồ sơ dự thi được lựa chọn và đạt giải lấy theo thứ tự điểm số từ cao đến 

thấp có điểm trung bình tối thiểu là 50 điểm trên tổng số 100 điểm (không có tiêu 

chí nào bị điểm “0” không) và được ít nhất 2/3 số phiếu chấm điểm của các thành 

viên hội đồng chấm, đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên. 



 

Điều 7. Hội đồng chấm thi  

1. Thành phần và số lượng thành viên Hội đồng chấm thi 

Hội đồng chấm thi do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định, thành phần 

gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng, đại diện 

các sở, ngành, các nhà khoa học, các chuyên gia về khởi nghiệp, đại diện các nhà 

đầu tư, các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nhân... Số lượng 

thành viên Hội đồng chấm thi từ 7 đến 9 người.  

2. Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng: 

a) Kỳ họp của Hội đồng chấm thi phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng 

tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch. 

b) Hội đồng đánh giá các sản phẩm, dự án dự thi theo nguyên tắc độc lập, 

công bằng, dân chủ và khách quan. Những Ý tưởng, dự án đạt giải Cuộc thi phải 

được Hội đồng chấm đánh giá có điểm trung bình tối thiểu là 50 điểm trên tổng số 

100 điểm (không có tiêu chí nào bị điểm “0” không) và được ít nhất 2/3 số phiếu 

chấm điểm của các thành viên hội đồng chấm, đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên. 

c) Mỗi thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá 

Hồ sơ dự thi bằng phiếu đánh giá, chấm điểm theo quy định của Ban Tổ chức.  

3. Nhiệm vụ của Hội đồng: Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá, chấm 

điểm đề xuất lựa chọn sản phẩm, dự án đạt giải báo cáo Ban Tổ chức xem xét, 

quyết định.  

4. Chế độ Hội đồng: chế độ thù lao chi các thành viên Hội đồng chấm thi 

được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Quyết định số 57/2015/QĐ-

UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định định mức 

xây dựng, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp 

khởi nghiệp tham gia dự cuộc thi  

1. Thực hiện các quy định của Quy chế cuộc thi, không xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về chính xác của thông tin trong hồ 

sơ dự thi; sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí 

tuệ.  

2. Không sử dụng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã dự thi đạt giải và được 

công bố công khai tại các cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. 

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng ý tưởng, dự án 

tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các 

hoạt động xuyên suốt cuộc thi. 

3. Để rút khỏi cuộc thi, người dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức cuộc 

thi bằng văn bản trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thi. 



 

4. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản 

phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật. 

5. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến các hỗ trợ được thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả của các ý tưởng, 

dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lựa chọn chịu trách nhiệm. 

Điều 9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả, việc vi phạm quy định, 

trình tự, thủ tục xét giải trong thời gian 15 ngày kể từ khi Ban Tổ chức công bố 

kết quả. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và gửi cho Ban Tổ chức thông 

qua Sở Khoa học và Công nghệ.  

2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo pháp luật khiếu nại và tố 

cáo và các quy định pháp luật có liên quan./. 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

 

Tên Ý tưởng, dự án khởi nghiệp: (ghi như trong Phiếu đăng ký) ………………. 

………………….………………….………………….………………….…………

Tên tác giả/đại diện nhóm tác giả:……………..…………………....…………... 

………………….………………….………………….………………….………… 

Tên tổ chức, doanh nghiệp (nếu là tổ chức, doanh nghiệp dự thi):…………….. 

Một số gợi ý xây dựng thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp: 

1. Giai đoạn của sản phẩm, dự án khởi nghiệp 

 Ý tưởng  

 Đang xây dựng sản phẩm  

 Đã có sản phẩm mẫu  

 Sản phẩm đã có người dùng (ở giai đoạn khảo nghiệm, hoàn thiện) 

2. Mô tả về dự án khởi nghiệp: Mô tả tổng quát về ý tưởng, dự án khởi 

nghiệp. Lý do khai thác, phát triển ý tưởng, dự án này? Tính mới, tính sáng tạo 

của sản phẩm, dự án? Ứng dụng Giải pháp công nghệ, tài sản trí tuệ (nếu có) của 

sản phẩm, dự án? Sự khác biệt của sản phẩm, dự án so với sản phẩm hiện có trên 

thị trường? Mô hình/ kế hoạch/ chiến lược kinh doanh ?... 

3. Thương mại hóa, thị trường: Khách hàng là ai? Tại sao họ sẽ mua/sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ? Tiềm năng quy mô thị trường? Đối thủ cạnh tranh? 

Phương pháp tổ chức và quản lý,…, kế hoạch tiếp thị, phát triển thị trường 

(truyền thông, tiêu thụ sản phẩm). Khả năng thương mại hóa sản phẩm? Cách 

thức bán hàng? Doanh thu của sản phẩm đến từ những nguồn nào ?... 

4. Nguồn lực thực hiện: Mô tả về nguồn lực thực hiện dự án: Nhân lực (các 

cá nhân thực hiện chính và vai trò trong phát triển sản phẩm, dự án); kế hoạch tài 

chính để thực hiện thành công dự án; các giải pháp thu hút vốn tạo nguồn lực tài 

chính; phương án đầu tư; phương án tài chính cho từng năm khi dự án đi vào hoạt 

động,…; trang thiết bị, công nghệ (nếu có) của dự án, các điều kiện cần thiết thực 

hiện dự án/ sản phẩm,….  

5. Những kết quả đạt được (nếu có), lợi ích về kinh tế, xã hội, đóng góp 

của ý tưởng, dự án khởi nghiệp  

Mẫu DA-01 



 

6. Những khó khăn, thách thức mà Ý tưởng, dự án khởi nghiệp đang và 

sẽ phải đối mặt ? Giải pháp giải quyết các vấn đề này ? Đề xuất, kiến nghị? 

7. Định hướng phát triển, kế hoạch triển khai ý tưởng, dự án 

Định hướng phát triển của sản phẩm, dự án sau 1 năm, 2 năm, 3 năm… ? 

(Hướng phát triển, quy mô, tiềm năng,… ). 

Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện (tổ chức sản xuất và dịch vụ hỗ trợ, xây 

dựng giá thành dự kiến,..) 

Cam kết: Tôi chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng 

ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp không bị hạn chế hoặc tranh chấp bởi bất cứ tổ 

chức, cá nhân nào./. 

                                       …………….., ngày ..… tháng ..… năm 2022 

Tác giả/đại diện nhóm tác giả/đại diện tổ chức, doanh nghiệp                                 

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu nếu là tổ chức, doanh nghiệp) 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

(Dành cho cá nhân, nhóm cá nhân) 

 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi “Ý khởi nghiệp sáng tạo” 

 tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

I. Tên Ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

…………………………………………………...…………...………….…….…. 

……………………………………………………………………………………. 

II. Tác giả dự thi (Cá nhân, nhóm cá nhân) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Địa 

chỉ 

Điện thoại, 

Email 

Nghề 

nghiệp, 

đơn vị 

công tác, 

học tập 

(nếu có) 

Tỷ lệ 

đóng góp 

xây dựng 

ý tưởng, 

dự án 

Ký 

tên 

1        

2        

..        

Ghi chú: Danh sách tác giả và các thành viên thỏa thuận về phần trăm (%) đóng 

góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu ý 

tưởng do nhóm tác giả tạo ra. Đối với nhóm cá nhân mỗi nhóm cá nhân không 

quá 5 thành viên tham gia. 

III. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm  

1. Thuyết minh Dự án khởi nghiệp                                                                   

2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)             

Cam đoan của người dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật./. 

                                                     

        Hà Tĩnh, ngày ..… tháng ..… năm 2022 

                                                               Tác giả/đại diện nhóm tác giả  

                                                                       (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Mẫu ĐK-1A 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

(Dành cho tổ chức, doanh nghiệp) 

 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

I. Tên Ý tưởng, dự án khởi nghiệp:  

……………………………………………………………………………………. 

II. Thông tin tổ chức, doanh nghiệp 

Tên tổ chức, doanh nghiệp  

Địa chỉ   

Năm thành lập  

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính   

Điện thoại   

Website (nếu có)  

Email (nếu có)  

III. Thông tin người đại diện của ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

Họ và tên   

Năm sinh  

Chức vụ   

Trình độ chuyên môn và lĩnh vực đào tạo  

Địa chỉ    

Điện thoại  

Email  

IV. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm  

1. Thuyết minh Dự án khởi nghiệp                                                                         

2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)               

3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp         

Cam đoan của tổ chức, doanh nghiệp dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ đăng 

ký dự thi là đúng sự thật./. 

                                                          Hà Tĩnh, ngày ..… tháng ..… năm 2022 

                                                                 Đại diện tổ chức/ doanh nghiệp  

                                                                            (Ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu ĐK-1B 



 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 
 

Họ và tên thành viên Hội đồng:……………………………….…………..…… 

Chức danh Hội đồng:………………………………………………….…..…… 

Tên Ý tưởng Dự án khởi nghiệp:………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………..… 

Tên tác giả:…………………………………...……………………………….... 

TT Tiêu chí đánh giá và chấm điểm 

Điểm 

quy 

định 

Đánh giá 

của thành 

viên Hội 

đồng 

1 

Tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án khởi nghiệp (Sản 

phẩm/Giải pháp do tác giả tạo ra hoặc ứng dụng các tiến bộ 

KHCN có tính mới, tính khoa học và hoàn toàn khác biệt với 

các giải pháp tương tự đã được công bố) – Tối đa 25 điểm 

0 – 25  

2 
Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, 

dự án khởi nghiệp - Tối đa 20 điểm 
0 – 20  

3 

Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án 

khởi nghiệp (Chiến lược, kế hoạch phát triển; Phân tích triển 

vọng hiệu quả kinh doanh) – Tối đa 15 điểm 
0 – 15  

4 Chứng minh hiệu quả tài chính – Tối đa 15 điểm 0 - 15  

5 
Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp mang lại – Tối đa 15 điểm 
0 - 15  

6 

Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý 

tưởng, dự án; Khả năng thuyết trình dự án đối với vòng thi có 

thuyết trình  – Tối đa 10 điểm 

0 - 10  

 Tổng điểm: 100  

Ghi chú: Dự án, sản phẩm đạt giải phải có điểm trung bình tối thiểu là 50 điểm 

trên tổng số 100 điểm (không có tiêu chí nào bị điểm “0” không và được ít nhất 2/3 số 

phiếu chấm điểm của các thành viên hội đồng chấm, đánh giá đạt từ 50 điểm trở lên. 

Nhận xét của thành viên Hội đồng:……………………………………..…... 

……………………………………………………………...………………… 

……………………………………………………...………………………… 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

       (Ký và ghi rõ họ tên) 
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