
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

“RA KHƠI 2023 – Ignite Your Startup Engine” 

 

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA 

- Cuộc thi tạo ra sân chơi bổ ích, cơ hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với những cố vấn, 

chuyên gia, giám khảo giàu kinh nghiệm cho các bạn trẻ có mong muốn, đam mê khởi nghiệp 

tại Trường Đại học Văn Lang nói riêng và trên địa bàn TP. HCM nói chung. 

- Tham gia cuộc thi, sinh viên có điều kiện giao lưu, học hỏi giữa các đội thi trong 

chương trình; thí sinh tham dự được phát huy tính sáng tạo, hình thành nên ý tưởng, gia tăng 

tính kết nối với các nhà đầu tư và hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh; 

- Khơi dậy sự nhiệt huyết kinh doanh, đam mê khởi nghiệp và sáng tạo trong giới trẻ, 

giúp sinh viên nâng cao hiểu biết về khởi nghiệp; 

- Tăng cường sự kết nối giữa sinh viên các ngành nghề trong Đại học Văn Lang; sinh 

viên Đại học Văn Lang với sinh viên các trường khác; Đại học Văn Lang với cộng đồng 

doanh nghiệp. 

- Tạo dựng cộng đồng khởi nghiệp mạnh mẽ tại Trường Đại học Văn Lang; xây dựng 

mối liên kết chặt chẽ giữa sinh viên các trường và doanh nghiệp. 

II.  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Sinh viên Trường Đại học Văn Lang; 

- Sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Dạy nghề trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

III. HÌNH THỨC THAM DỰ 

- Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (Mỗi nhóm không quá 05 

thành viên);  

- Khuyến khích các nhóm có thành viên từ nhiều Khoa hoặc nhiều Trường khác nhau. 

- Các dự án của các đội tham dự có thể là: ý tưởng dự án mới hoặc các dự án đang được 

triển khai trên thực tế nhưng chưa gửi tham dự ở bất cứ cuộc thi nào.  

 



IV. LỊCH TRÌNH CUỘC THI 

Dự kiến cuộc thi được tổ chức bao gồm 03 giai đoạn, với tiến độ dự kiến như sau: 

Giai đoạn 1: Sơ khảo – Ý tưởng 

- Từ ngày 20/02/2023 đến 19/03/2023: Truyền thông về cuộc thi qua các kênh website, 

Facebook và email.  

- Từ ngày 20/02/2023 đến 19/03/2023: Các đội thi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm 

(1) phiếu đăng ký dự thi, (2) bản tóm tắt dự án, (3) CV của các thành viên và (4) video giới 

thiệu về nhóm và ý tưởng khởi nghiệp (thời lượng 3 – 5 phút). 

- Ngày 20/03/2023 đến 24/03/2023: Tổng hợp danh sách và hồ sơ dự thi.  

- Từ 27/03/2023 đến 31/03/2023: Đánh giá và lựa chọn hồ sơ dự thi (Chọn đội xuất sắc 

vào vòng 2). 

- Ngày 01/04/2023: Sự kiện phát động cuộc thi – Công bố các đội vào vòng Bán kết (Ra 

mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp – Đại họcVăn Lang). 

Giai đoạn 2: Bán kết – Hoàn thiện kỹ năng khởi nghiệp và mô hình kinh doanh 

- Từ 03/04/2023 đến 16/04/2023: Training và Coaching nhằm hỗ trợ các đội thi hoàn 

thiện dự án/ ý tưởng. Các đội thi sẽ được tham gia 3 khóa Training bên cạnh việc được các 

mentors hướng dẫn: 

o Training 1: Lean Start-up 

o Training 2: Business Model Canvas 

o Training 3: Finance for start-ups   

- Từ 17/04/2023 đến 22/05/2023: Giai đoạn hoàn thiện và gửi dự án về cho Ban Tổ chức, 

trong đó: 

o Từ 17/04/2023 đến 07/05/2023: dự trù để trống để sinh viên tập trung thi cuối kỳ 

học kỳ II/2023 

o Từ 08/05/2023 đến 14/05/2023: Quảng bá dự án trên các kênh truyền thông và trực 

tiếp thông qua hình thức poster show tại các gian hàng; và nhận khảo sát đánh giá 

từ phía khách hàng/sinh viên tại sảnh A hoặc F, Trường Đại học Văn Lang. 

o Từ 15/05/2023 đến 22/05/2023: Hoàn thiện mô hình kinh doanh dựa trên những 

kiến thức đã được học và thông tin phản hồi từ phía khách hàng sau Poster show 

- Từ 23/05/2023 đến 26/05/2023: Chấm điểm mô hình kinh doanh và chuẩn bị tổ chức 

vòng bán kết.  



- Ngày 27/05/2023: Công bố danh sách các đội có mô hình kinh doanh đạt yêu cầu và 

bước vào vòng bán kết. 

- Ngày 28/05/2023: Bán kết, trình bày dự án theo hình thức đối đầu và trả lời câu hỏi từ 

Ban giám khảo. Ban giám khảo trực tiếp công bố danh sách các đội vào Chung kết. 

Giai đoạn 3: Chung kết – Thuyết phục đầu tư 

- Từ 29/05/2023 đến 04/06/2023: Training và Coaching với chủ đề thuyết trình trong 

kêu gọi đầu tư khởi nghiệp và thiết kế pitch deck. 

- Ngày 05/06/2023 đến 11/06/2023: Hoàn chỉnh và nộp file trình chiếu và sản phẩm/ mô 

hình mẫu (nếu có) cho Ban tổ chức 

- Từ 12/06/2023 đến 17/06/2023: Chuẩn bị tổ chức vòng chung kết 

- Ngày 18/06/2023 (Sáng): Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại hội trường Trịnh Công Sơn. 

- Ngày 18/06/2023 (Trưa): Ngày hội giao lưu cộng đồng khởi nghiệp sinh viên, các đội 

thắng giải ở các cuộc thi khởi nghiệp và nhà đầu tư, các doanh nghiệp quan tâm. 

V. QUYỀN LỢI CỦA CÁC ĐỘI THI 

Giai đoạn 1: Các đội gửi hồ sơ đăng ký dự thi sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia 

cuộc thi của Trường Đại học Văn Lang. 

Giai đoạn 2: Các đội thi sau khi được lựa chọn tiến vào giai đoạn 2 của cuộc thi sẽ có 

các quyền lợi như sau: 

- Được tham gia vào các workshop đào tạo về các chủ đề: 

+ Kiến thức và kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp tinh gọn; 

+ Thiết lập Mô hình Kinh doanh và Hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp;  

+ Kiến thức về tài chính khởi nghiệp.  

- Mỗi đội sẽ được hướng dẫn bởi ít nhất 1 mentor là những người có chuyên môn và kinh 

nghiệm thực tế về khởi nghiệp.  

- Được nhận 2.000.000 VNĐ để hoàn thiện dự án/ ý tưởng và đưa ra được các sản phẩm 

mẫu (prototype)  

- Được đăng bài truyền thông cho dự án của mình trên các kênh truyền thông của Trường 

Đại học Văn Lang 

- Có cơ hội tham gia vào vòng bán kết theo thể thức một đối một, được nhận xét và góp 

ý bởi Ban giám khảo có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh 

Giai đoạn 3: Các đội thi bước vào vòng chung kết sẽ nhận được các quyền lợi: 



- Được tham gia vào workshop thứ 4 với chủ đề thuyết trình và thiết kế pitch deck trong 

giai đoạn kêu gọi vốn đầu tư bởi các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực 

- Được trao đổi với những nhà đầu tư, quỹ đầu tư, và những nhà khởi nghiệp đã từng gọi 

vốn thành công để hoàn thiện dự án ở khía cạnh mô hình kinh doanh và tài chính.  

- Tiếp tục được hướng dẫn bởi các mentors  

- Được truyền thông cho dự án trên các kênh truyền thông của Trường Đại học Văn Lang. 

- Các dự án tốt có cơ hội được đầu tư bởi Trường Đại học Văn Lang hoặc nhà tài trợ để 

tiếp tục phát triển, hoàn thiện sản phẩm/dịch vụ, tiến đến thương mại hóa. 

- Có cơ hội dành một trong các giải thưởng cho các đội thắng cuộc tại vòng chung kết. 

VI.  GIẢI THƯỞNG CHO CÁC ĐỘI THẮNG CUỘC TẠI VÒNG CHUNG KẾT  

STT Giải thưởng Số lượng Phần thưởng 

1 Giải đặc biệt 01 giải - 25.000.000 VNĐ tiền mặt 

- Kỷ niệm chương 

- Giấy khen của Trường Đại học Văn Lang 

- Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. 

2 Giải nhất 01 giải 

 

- 15.000.000 VNĐ tiền mặt 

- Kỷ niệm chương 

- Giấy khen của Trường Đại học Văn Lang 

- Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. 

3 Giải nhì 01 giải 

 

- 10.000.000 VNĐ tiền mặt 

- Kỷ niệm chương 

- Giấy khen của Trường Đại học Văn Lang 

- Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. 

4 Giải ba 01 giải - 7.000.000 VNĐ tiền mặt 

- Kỷ niệm chương 

- Giấy khen của Trường Đại học Văn Lang 

- Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. 

5 Giải khuyến 

khích 

 

03 giải - 5.000.000 VNĐ tiền mặt 

- Kỷ niệm chương 

- Giấy khen của Trường Đại học Văn Lang 

- Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. 

6 Giải khán giả 

bình chọn 

01 giải 

 

- 5.000.000 VNĐ tiền mặt  

- Kỷ niệm chương 

- Giấy khen của Trường Đại học Văn Lang 

- Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi. 

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐỘI THI 

- Mỗi đội thi cần tuyệt đối tuân thủ các nội quy và quy định của Ban tổ chức trong suốt 

thời gian diễn ra cuộc thi; 



- Đội thi không được phép gian lận, vi phạm pháp luật hay xúc phạm hình ảnh của cuộc 

thi, của Ban tổ chức và của các đội thi khác dưới bất kỳ hình thức nào; 

- Những đội đã đạt giải tại các cuộc thi về khởi nghiệp trước đây sẽ không được tham 

gia cuộc thi này; 

- Mọi thắc mắc hay khiếu nại của đội thi gửi về email: rakhoi@vlu.edu.vn 

VIII. TRUYỀN THÔNG VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

1. Truyền thông. 

- Truyền hình Văn Lang là kênh truyền thông chính của của thi, các kết nối liên lạc vui 

lòng liên lạc qua email, số điện thoại BTC 

2. Cách đăng ký. 

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ của BTC để đăng ký dự thi và download hồ sơ đăng ký 

dự thi (có thông báo đính kèm) 

- Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi. 

- Bước 3: Hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi 20/03/2023. Các nhóm nộp trước ngày 

13/03/2023 sẽ nhận được quà của cuộc thi và được cộng điểm hồ sơ đánh giá ở Vòng loại.  

- Hồ sơ bao gồm: 

1. Phiếu đăng ký dự thi; 

2. Bản tóm tắt dự án; 

3. CV của các thành viên trong nhóm; 

4. Video clip giới thiệu về nhóm. 

- Cách thức Nộp hồ sơ: 

+ Nộp file mềm qua email: rakhoi@vlu.edu.vn, với tiêu đề (subject): “[Tên đội 

thi]_[Tên dự án]”, có đính kèm 4 file theo hồ sơ yêu cầu phía trên. 

+ Nộp 03 bản cứng về cho Ban tổ chức: Phòng 2.24 – Khoa Quản trị Kinh doanh, 

Tòa nhà A Cơ sở chính của trường. Người nhận: Đinh Văn Trọng. 

IX. BAN CHỈ ĐẠO 

1. PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu Hiệu trưởng 

2. Ông Hoàng Sơn Điền Giám đốc điều hành 

X. BAN TỔ CHỨC 

1. TS. Nguyễn Quỳnh Mai Trưởng khoa QTKD Trưởng ban 

2. ThS. Đinh Xuân Tỏa Giám đốc TT.HTSV Phó ban thường trực 

3. ThS. Ngô Cao Hoài Linh Phó giám đốc TTPTNL Phó ban 
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4. ThS. Nguyễn Đoàn Việt Phương  GV Khoa QTKD Thành viên 

5. Bà Nguyễn Thị Bích Phương Phó trưởng phòng TS&TT Thành viên    

6. ThS. Phạm Hồng Thắng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thành viên 

7. Ông Ng. Đồng Kiến Phương Phó chủ tịch HSV trường Thành viên 

8. Bà Phan Thị Thùy Ly Phó Giám đốc SHTP Thành viên 


