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 Số: 594/KH-TCĐGTVT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020 

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP HỌC SINH, SINH VIÊN 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP” NĂM 2020 – STARTUP KITE CẤP TRƯỜNG 

 

- Căn cứ Công văn số 1102/TCGDNN-HSSV ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh 

viên GDNN” năm 2020 – Startup Kite; 

- Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-TCGDNN ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc ban 

hành Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” năm 2020 – 

Startup Kite; 

- Căn cứ theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải, 

Phòng Công tác học sinh sinh viên xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng 

khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” năm 2020 – Startup Kite cấp trường với những 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

1. Mục đích 

- Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong Nhà trường; 

kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh; thúc đẩy 

học sinh và sinh viên trong trường ứng dụng kiến thức, kỹ 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 đã học để đưa ra những giải pháp, ý tưởng, dự án khởi nghiệp thông 

qua việc lập các dự án kinh doanh; đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về khởi sự doanh 

nghiệp. 

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

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

2. Yêu cầu 

- 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. 

- Việc tổ chức cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo về mặt nội dung, hình thức cũng 

như các bước tiến hành đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; các đơn vị, cá nhân tham gia 

Cuộc thi trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, văn hóa, thực hiện đúng các nội dung của Thể 

lệ cuộc thi. 
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II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 

Tất cả sinh viên đang học tập tại trường. 

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI: 

1. Ban chỉ đạo cuộc thi 

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh 

01 Ông Hoàng Ngọc Trâm Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 

02 Ông Lê Quốc Vương Phó trưởng Phòng Công tác HSSV Phó ban 

03 Ông Tăng Quốc Cường Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên 

2. Ban cố vấn chuyên môn  

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

01 ThS. Phan Huy Đức Trưởng Khoa Kinh tế  

02 ThS. Nguyễn Đức Lợi 
Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Điện – 

Điện tử 
 

03 ThS. Nguyễn Thế Giới Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật ôtô  

04 ThS. Nguyễn Duy Tuấn 
Tổ trưởng bộ môn cầu đường -  

Khoa Kỹ thuật Xây dựng 
 

05 ThS. Nguyễn Tấn Thành Giảng viên khoa CNTT  

3. Ban thư ký cuộc thi 

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh 

01 Ông Lâm Thanh Phúc Tâm Cán bộ Phòng Công tác HSSV  Trưởng ban 

02 Ông Phạm Hùng Cán bộ Phòng Công tác HSSV Thành viên 

 

IV. NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC: 

1. Ban chỉ đạo cuộc thi 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp trường và lãnh đạo đoàn tham dự cuộc 
thi cấp cao hơn. 

- Lên dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi cấp trường và kinh phí tham dự cuộc thi 
cấp cao hơn. 

 - Chỉ đạo tổ chức cuộc thi cấp trường. 

 - Ban hành thể lệ cuộc thi cấp trường. 

 - Thành lập Ban giám khảo cuộc thi cấp trường. 

 - Mời chuyên gia góp ý cho các thí sinh/đội thi. 

2. Ban cố vấn chuyên môn 

 - Tuyên truyền và phổ biến thể lệ cuộc thi.  

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên trong khoa đăng ký dự thi. 

- Chấm thi vòng sơ khảo dựa trên các Tiêu chí của Ban tổ chức cung cấp, chọn ra 
các thí sinh/đội thi tham dự vòng chung kết cấp trường. 
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- Hỗ trợ cố vấn chuyên môn cho các thí sinh/đội thi và chuẩn bị các hồ sơ thi 
vòng chung kết cấp trường. 

3. Ban thư ký cuộc thi 

 - Hỗ trợ ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và lên dự toán kinh phí. 

 - Tổng hợp danh sách tham gia cuộc thi. 

 - Tổng hợp danh sách chấm điểm thi cấp trường. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

STT Thời gian Nội dung thực hiện Ghi chú 

1 
Từ ngày 

15-16/6/2020 
Ban tổ chức hội thi trao đổi thống nhất về 
phương thức làm việc 

 

2 
Từ ngày 

17-29/6/2020 
- Tuyên truyền, phổ biến thể lệ cuộc thi  
- Học sinh, sinh viên đăng ký dự thi. 

 

3 
Từ ngày 

27/6-06/7/2020 

Các khoa chấm thi vòng sơ khảo dựa trên các 
Tiêu chí của Ban tổ chức cung cấp, chọn ra 
các thí sinh/đội thi đủ điều kiện tham dự 
vòng chung kết cấp trường 

 

4 
Từ ngày 

06/7-10/7/2020 
Các thí sinh/đội thi gặp chuyên gia góp ý cho 
bài dự thi 

 

5 
Từ ngày 

10/7-16/7/2020 
Các thí sinh/đội thi hoàn chỉnh bài dự thi lần 
cuối và nộp về Ban tổ chức 

 

6 Ngày 18/7/2020 
Tổ chức cuộc thi chung kết tại hội trường A 
cơ sở 1 

 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên 
GDNN” năm 2020 – Startup Kite cấp trường, đề nghị các Phòng, Khoa, Đoàn Thanh 
niên trường triển khai, tuyên truyền, vận động, tổ chức tuyển chọn và hỗ trợ, hướng dẫn, 
tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi. Thông tin chi tiết liên hệ Ban tổ 
chức qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên số điện thoại: 
(028)35261921/0902.660.444; email: phongcthssv@hcmct.edu.vn ./. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- BGH (để b/c); PHÓ HU T 
- Các Phòng, Khoa, Trung tâm (để hỗ trợ);   
- Học sinh, sinh viên (để thực hiện); 

- Lưu: VT. (Đã ký) 
 
 
 

 ThS. Hoàng Ngọc Trâm 


