
Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 
Trường Đại học Văn Lang 2021

RA 
KHƠI
20

Bước 1:  Đăng ký online

Sinh viên Trường Đại học Văn Lang

Sinh viên các trường Đại học tại TP.HCM

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

HÌNH THỨC THAM GIA
Cá nhân

Nhóm (Mỗi nhóm không quá 05 thành viên)

Các dự án của các đội tham dự có thể là: Ý 

tưởng hoặc các dự án đang được triển khai 

trên thực tế.

Nộp 03 bản cứng về cho Ban Điều phối.
Nộp file mềm qua email: hung.ddp@vlu.edu.vn
Hồ sơ đăng ký gồm có:

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 (chỉ cần 
nộp file). 

Lưu ý: Quy định đặt tên file:
1. Khi các đội thi gửi email về hộp thư của 
cuộc thi, tiêu đề ghi như sau:
[Rakhoi20] _ Tên đội thi
2. Tên file gửi (viết không dấu) gửi qua hộp 
thư của cuộc thi:
̶ File phiếu đăng ký dự thi: 1. [PĐKDT] _ Tên 
đội thi
̶ File tóm tắt dự án: 2. [TTDA] _ Tên đội thi
̶ File CV thành viên: 3. [CV] _ Họ và tên thành 
viên
̶ File Video clip giới thiệu về nhóm: 4. [VID-
EO]_Tên đội thi (không quá 4 phút)

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ 
Bước 3: Nộp hồ sơ.

Đăng ký online thông qua website khoa Quản trị 

kinh doanh Trường Đại học Văn Lang:
https://bit.ly/2OFuAm5
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Cuộc thi tạo ra sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên có mong muốn khởi khiệp đồng thời khơi dậy 
sự nhiệt huyết, đam mê và sáng tạo trong giới trẻ tại Trường Đại học Văn Lang nói riêng và trên địa bàn 

TP. Hồ Chí Minh nói chung. Tham gia cuộc thi, các thí sinh được tự do phát huy tính sáng tạo, hình thành nên 
những ý tưởng, gia tăng tính kết nối với nhà đầu tư và hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của chính mình.

THỜI GIAN: Từ ngày 20/03/2021 đến ngày 

05/06/2021, bao gồm 3 vòng thi:

     Giao lưu, học hỏi với những sinh viên trong toàn 

thành phố.

      Có cơ hội được tập huấn kỹ năng từ lực lượng 

mentor giàu kinh nghiệm và những doanh nghiệp 

danh tiếng trong lĩnh vực khởi nghiệp. 

      Có cơ hội tiếp cận được với nguồn vốn khởi 

nghiệp từ quỹ khởi nghiệp của Trường Đại học Văn 

Lang.

      Giải thưởng hấp dẫn:

Khởi nghiệp xanh

Khởi nghiệp bền vững

Khởi nghiệp hướng về cộng đồng

Khởi nghiệp hướng về phát huy kỹ năng mềm

    01 Giải đặc biệt: 25.000.000 VND

    01 Giải nhất: 15.000.000 VND 

    01 Giải nhì: 10.000.000 VND

    01 Giải ba: 7.000.000 VND

    03 Giải khuyến khích: 5.000.000 VND

    01 Giải khán giả bình chọn: 5.000.000 VND

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI

Vòng 1: Sơ khảo - Idea
20/03 - 09/04/2021: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

11/04 - 17/04/2021: Xét duyệt hồ sơ dự thi.

24/04/2021: Sự kiện phát động cuộc thi và ký 

kết MOU với Vườn ươm công nghệ.

Vòng 2: Thuyết phục – Business 
Models
24/04 - 10/05/2021:  Hướng dẫn hoàn thiện dự 

án/ ý tưởng.

10/05 - 12/05/2021: Nộp dự án/ ý tưởng về cho 

Ban Tổ chức.

13/05 - 15/05/2021: Các đội thi truyền thông 

dự án trực tiếp tại Trường Đại học Văn Lang.

15/05: Thuyết phục nhà đầu tư.

Vòng 3: Chung kết – Raising 
Fund
17/05 - 25/05/2021: Hướng dẫn hoàn thiện dự 

án/ ý tưởng.

29/05/2021: Chung kết cuộc thi. 

05/06/2021: Ngày hội khởi nghiệp sinh viên.

LỢI ÍCH

MỘT SỐ GỢI Ý VÊ Ý TƯỞNG


