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THỂ LỆ 
CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP HỌC SINH, SINH VIÊN GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP” NĂM 2020 – STARTUP KITE CẤP TRƯỜNG 

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Tất cả sinh viên đang học tập tại trường có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp. 

- Đối tượng dự thi có thể đăng ký theo hình thức một thí sinh hoặc đội thí sinh (một 
đội không quá 3 người dự thi). 

- Mỗi thí sinh hoặc đội thí sinh có thể đăng ký nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp.  

II. BÀI DỰ THI 

a) Thể thức, hình thức trình bày 

- Hồ sơ đăng ký dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy và in trên khổ A4, 
cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman. 

- Nội dung dự thi được trình bày thành ý tưởng/dự án. 

- Sản phẩm mẫu, mô hình, ảnh hoặc Video minh họa (nếu có). 

b) Hồ sơ nộp dự thi 

- Bản thuyết minh ý tưởng/dự án. 

- Bài thuyết trình (khuyến khích các thí sinh/nhóm thí sinh có video clip thuyết trình 
không quá 5 phút). 

- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc video clip (nếu có). 

(Có mẫu chi tiết kèm theo) 

c) Trách nhiệm của thí sinh/đội thí sinh 

Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các giải 
pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có 
thẩm quyền trước khi công bố giải. Trong thời gian diễn ra cuộc thi đến khi trao giải, 
không được sử dụng sản phẩm của dự án này để tham dự các cuộc thi khác. Trường hợp 
tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn 
toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

III. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 

1. Tính mới, sáng tạo của ý tưởng/dự án (20 điểm) 

2. Tính khả thi, tính cạnh tranh của ý tưởng/dự án; sự hiểu biết về thị trường; kế 
hoạch mở rộng thị trường (20 điểm) 

3. Tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật (20 điểm) 
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4. Thể thức trình bày, hình thức thuyết trình và phản biển (20 điểm) 

5. Tính hiệu quả kinh tế - xã hội và ứng dụng thực tế (20 điểm) 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích. 

1. Giải nhất: được tặng giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận 
tải, tiền thưởng 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), và được chọn dự thi giải cấp 
khu vực. 

2. Giải nhì: được tặng giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận 
tải, tiền thưởng 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), và được chọn dự thi giải 
cấp khu vực. 

3. Giải ba: được tặng giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận 
tải, tiền thưởng 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), và được chọn dự thi giải cấp 
khu vực. 

4. Giải khuyến khích: được tặng giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao 
thông vận tải, tiền thưởng 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên GDNN” năm 
2020 – Startup Kite cấp trường. Các Phòng, Khoa, Đoàn Thanh niên trường, các thí 
sinh/đội thí sinh thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, đảm bảo hồ sơ, sản phẩm dự 
thi phải tuân thủ đúng yêu cầu và Thể lệ của Ban tổ chức. 
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