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KẾ HOẠCH

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – Creative Idea Challenge - CiC 2022 là cuộc thi khởi

nghiệp thường niên của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM), dành cho học sinh,

sinh viên toàn quốc và quốc tế. 

Cuộc thi nằm trong chuỗi hệ thống các chương trình khởi nghiệp của ĐHQG-HCM, là

nhiệm vụ chiến lược đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố sáng tạo tương tác

cao Thủ Đức. Cuộc thi được sự đồng hành của các trường Đại học, Trung học và sự hỗ trợ

từ Sở KH&CN TP.HCM, Quỹ Khởi nghiệp ĐHQG-HCM.

I.1. Mục đích

a. Mục đích chung:

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sáng kiến các giải pháp sáng tạo, trong

cộng đồng học sinh, sinh viên;

- Đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp;

- Tạo môi trường trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên, nhóm khởi nghiệp hoàn thiện

ý tưởng, đưa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường;

b. Mục đích cuộc thi CiC cho sinh viên:

- Tạo sân chơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển ý tưởng và dự án khởi nghiệp;

- Hỗ trợ sinh viên, nhóm khởi nghiệp triển khai dự án khởi nghiệp;

- Giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế với môi trường kinh doanh;

- Tạo sự kết nối quốc tế giữa sinh viên khởi nghiệp các nước và sinh viên Việt Nam.

c. Mục đích cuộc thi CiC cho học sinh:

- Cập nhật xu hướng mới, giải pháp mới, đồng thời cách thức sáng tạo khả năng ứng dụng

trí tuệ nhân tạo (AI) vào các dự án;

- Không gian trải nghiệm thực tế, hỗ trợ việc định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản

thân, đáp ứng nhu cầu và xu thế thị trường;

- Tìm hiểu các khái niệm cốt lõi của tinh thần kinh doanh khởi nghiệp, từ đó nhận biết cơ

hội và xác nhận khách hàng/thị trường để đề xuất giá trị/thiết kế mô hình kinh doanh,

thành lập nhóm và khởi động tinh gọn;

- Xây dựng mạng lưới kết nối giữa các bạn học sinh đam mê công nghệ, khởi nghiệp từ

nhiều địa phương.
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I.2. Yêu cầu

- Thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và nhóm dự án khởi nghiệp tham gia, tạo nên nhận

thức mạnh mẽ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên;

- Trang bị cho học sinh, sinh viên tư duy khởi nghiệp cùng kiến thức, kỹ năng và trải

nghiệm khởi nghiệp;

- Thu hút dự án, nhóm khởi nghiệp mang tính thực tiễn, khả thi để hỗ trợ ươm tạo sau cuộc

thi;

- Tổ chức tiết kiệm và hiệu quả.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

II.1. Thời gian: Từ ngày 19/03/2022 đến ngày 15/10/2022.

II.2. Địa điểm:

- Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, đường Võ Trường Toản, Khu phố 6, Phường

Linh Trung, TP Thủ Đức; TP.HCM;

- Các Trường đại học thuộc ĐHQG-HCM: Trường Đại học KHTN, Trường Đại học Bách

Khoa, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học KHXH&NV, Trường Đại

học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật;

- Các Trường Đại học khác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học Hồng Bàng

v.v…

II.3. Đối tượng

a. Bảng cho sinh viên

- Tất cả các bạn sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học viện trên toàn

quốc và nước ngoài, muốn tìm hiểu và mong muốn khởi nghiệp, có ý tưởng, dự án, đề tài

nghiên cứu ứng dụng. 

- Sinh viên tốt nghiệp không quá 12 tháng (mười hai tháng) kể từ ngày phát động cuộc thi

Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2022 (19/03/2022).

b. Bảng cho học sinh

- Tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, đang theo học tại các trường trung học phổ

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, có ý tưởng sáng tạo mới, dự án, đề tài nghiên

cứu ứng dụng hoặc có muốn định hướng - tìm hiểu và theo đuổi hành trình khởi khởi

nghiệp đổi mới sáng tạo.

II.4. Hình thức tham gia: đăng ký theo nhóm (từ 2 - 4 người). 

- Hình thức đăng ký: 
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+ Trực tiếp (Offline): thí sinh trực tiếp đến địa điểm đặt bàn truyền thông đăng ký ghi

danh tham dự tại một số trường liên kết truyền thông. Hoặc tại Trung tâm khởi nghiệp

đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC), P. I101,  Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-

HCM (ITP), đường Võ Trường Toản, Kp.6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM.

+ Trực tuyến (Online): thí sinh đăng ký ghi danh qua biểu mẫu (form) đăng ký trực

tuyến (online) hoặc gửi thông tin theo yêu cầu qua email.

- Với đối tượng là sinh viên, sẽ chia làm 2 bảng thi đấu: 

+ Bảng Tiếng Anh: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong toàn bộ các hoạt động của cuộc

thi.

+ Bảng Tiếng Việt: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong toàn bộ các hoạt động của cuộc

thi.

- Với đối tượng là học sinh, ngôn ngữ thi là tiếng Việt.

Ghi chú: Các nhóm dự thi không yêu cầu bắt buộc có ý tưởng, dự án ngay tại thời điểm đăng

ký ở vòng 1. Ý tưởng và nội dung chi tiết có thể được cập nhật sau chương trình tập huấn

định hướng (diễn ra trong 2 ngày) ở vòng 2 của cuộc thi.

II.5. Lĩnh vực đăng ký

- Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của

cộng đồng, xã hội góp phần tạo sự đột phá đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội. Các lĩnh

vực của cuộc thi bao gồm:

+ Khoa học, công nghệ;

+ Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;

+ Nông, lâm, ngư nghiệp;

+ Giáo dục, y tế;

+ Dịch vụ, du lịch;

+ Tài chính, ngân hàng;

+ Kinh doanh tạo tác động xã hội;

+ Dự án văn hóa - xã hội, dự án cộng đồng tạo giá trị cho xã hội;

+ Các ngành nghề và lĩnh vực mở rộng khác.

III. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

III.1.Đơn vị chỉ đạo

- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
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III.2.Đơn vị tổ chức

- Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP);

- Các Trường Đại học thuộc ĐHQG-HCM;

- Các Trường Đại học liên kết khác.

III.3.Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện trực tiếp 

- Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC);

- Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ Trường Đại học Quốc tế

ĐHQG-HCM;

- Câu lạc bộ Sáng tạo và Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

(CSC);

- Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG-HCM;

III.4.  Đơn vị hỗ trợ chính

- Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM;

- Quỹ Khởi nghiệp ĐHQG-HCM;

III.5.Đơn vị hỗ trợ thực hiện

- Các câu lạc bộ khởi nghiệp, truyền thông ở các trường đại học;

- Các Sở Ban ngành, các trung tâm khởi nghiệp, các trường đại học khắp cả nước hỗ trợ

truyền thông.

IV. NỘI DUNG CUỘC THI

IV.1.Nội dung

Cuộc thi được sự hỗ trợ từ Sở KHCN TP.HCM và Quỹ Khởi nghiệp ĐHQG-HCM,

với mục đích thu hút hơn 350 ý tưởng, giải pháp sáng tạo, dự án khởi nghiệp đến từ trường

Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Học viện toàn quốc và quốc tế; từ các trường Trung học phổ

thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các tổ chức giáo dục ngoài công lập khác. 

Các nội dung chính của cuộc thi bao gồm: 

● Thúc đẩy tinh thần/tư duy sáng tạo, phát triển và hiện thực hóa các giải pháp giải quyết

các vấn đề của xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau;

● Huấn luyện đào tạo kỹ năng và kiến thức về: tư duy thiết kế (Design Thinking), tư

duy phản biện (Critical thinking),  tư duy lãnh đạo (Leadership),  STEM, AI và các kỹ

năng liên quan khác; 

● Kiểm nghiệm tính khả thi, khả năng hiện thực hóa giải pháp, ý tưởng sáng tạo; đồng

thời tạo cơ hội trải nghiệm thực tế; mở rộng mạng lưới kết nối nhà cố vấn (mentor);
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● Ngoài ra, các dự án, giải pháp khả thi sẽ được hỗ trợ ươm tạo, kết nối gọi vốn cộng

đồng để phát triển sâu hơn vào thực tế.

IV.2.  Cách thức thực hiện:

7

B1: Lên kế hoạch 
tổ chức

B2: Làm việc với 
các đối tác,đơn vị 

tài trợ

Làm việc với các đối tác:
Đơn vị đồng tổ chức;
Đơn vị tài trợ;
Đơn vị hỗ trợ;
Cá nhân/tổ chức tư vấn.

Về CiC 2022:
Lên kế hoạch chi tiết: Nội 
dung, thông tin, nhân sự, chi 
phí, đối tác, thời gian, địa 
điểm v.v…;
Các ấn phẩm truyền thông: 
clips, proposal, flyer, poster 
v.v…

B3: Triển khai 
nhận đăng ký 

tham dự

Truyền thông online:
Thực hiện các bài viết 
truyền thông trên các kênh;
Đưa thông tin lên báo đài.

B4: Triển khai 
các chương trình/ 

vòng thi

B5: Chung kết 
cuộc thi

B6: Gọi vốnđầu tư

B7: Báo cáo tổng 
kết

Liên hệ với các nhà chuyên 
môn, nhà sáng lập, đầu tư 
mầm tham gia giám khảo với 
tổng số 15 người cam kết

Truyền thông offline:
Đảm bảo các ấn phẩm truyền 
thông có trên bản tin của các 
trường Đại học, Trường 
THPT, cơ sở giáo dục và đào 
tạo;
Đặt bàn truyền thông tại các 
trường;
Phối hợp với đối tác tài trợ tổ 
chức minigame;
>100 trường ĐH, CĐ, THPT 
và cơ sở giáo dục hỗ trợ.

Thực hiện các chương trình 
đào tạo, bootcamp và truyền 
cảm hứng;
Thực hiện việc tuyển chọn 
qua các vòng thi;
30 mentor, founder tham dự.

Liên hệ với các nhà đầu tư, 
đối tác hỗ trợ
10 nhà đầu tư cam kết rót 
vốn

Làm việc với các đối tác tài 
trợ tổ chức quy mô nhằm 
thu hút số lượng lớn sinh 
viên tham dự

Tổng kết, báo cáo kết quả cho 
nhà tài trợ, đơn vị chỉ đạo, 
đồng hành
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IV.3.Tiến độ thực hiện CiC 2022 (dự kiến)

IV.3.1.Sơ đồ các mốc thời gian chính

IV.3.2.Mô tả nội dung công việc chi tiết

STT
Giai đoạn Thời gian Vòng thi

thực hiện

1 Lập kế hoạch và chuẩn bị 17/02 - 18/03

2 Khai mạc, phát động cuộc thi 17/04 Vòng 1

3 Nhận nộp hồ sơ tham dự online và offline 19/03 - 05/06 Vòng 1
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4

Tập huấn “ Định hướng tư duy phát triển giải pháp

sáng tạo và tư duy khởi nghiệp trong bối cảnh 

chuyển đổi số”

Buổi Ngày 1 Ngày 2

Sáng a. Chia sẻ từ BTC;

b. Chia sẻ từ diễn 

giả (1.5 – 2h). Nội

dung:

+ Khởi nghiệp và 

bối cảnh chuyển 

đổi số;

+ Truyền cảm 

hứng, xác định 

tinh thần cuộc thi 

khởi nghiệp;

- Bảng học sinh 

(Junior): Lean 

Canvas (Phần 2);

- Bảng sinh viên: 

Business Model 

Canvas (Phần 2);

Mục đích: Giải

đáp thắc mắc, chủ

động tìm hiểu sâu

Chiều - Nội dung 

chung: Design 

thinking và thực 

hành;

- Bảng học sinh 

(Junior): Lean 

Canvas (Phần 1);

- Bảng sinh viên: 

Business Model 

Canvas (Phần 1);

Chia sẻ chủ đề:

- Hiện thực hóa ý 

tưởng khởi nghiệp 

trong kinh doanh;

- Ứng dụng 

chuyển đổi số vào 

ý tưởng, dự án 

kinh doanh.

 Lưu ý: Lồng ghép

lưu  ý  trong  việc

trình bày file, liên

hệ email, vv

Bảng sinh 
viên: 18/06-
19/06

Bảng học 
sinh: 25/06 – 
26/06

Vòng 2

5 Giám khảo chấm chọn TOP dự án vào vòng 3:

- Bảng Sinh viên: TOP50

- Bảng Phổ Thông: TOP30

- Bảng học 
sinh: 30/06 – 
08/07
- Bảng sinh 
viên: 25/06 - 

Vòng 2
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08/07

6

Tham quan thực tế doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tại các đơn vị, vườn ươm và hệ sinh 

thái khởi nghiệp. 

- Số lượng dự kiến:

+ Bảng học sinh: 50 nhóm (~200 sinh viên)

+ Bảng sinh viên: 30 nhóm (~120 học sinh)

+ Mỗi đợt tham quan: 35 sinh viên / học sinh

� Tổng: 10 buổi với lộ trình khác nhau

Lưu ý: Các nhóm dự án ở ngoài TPHCM: Xem

clip/tư liệu có sẵn và làm bài thu hoạch

HS: 18-09/07
SV: 20-22/07

Vòng 3

7

Kết nối bảng học sinh với AI Center và các đối

tác để hỗ trợ không gian sáng chế làm mô hình

sản phẩm mẫu

Dự kiến: từ
15/7 – 30/07

Vòng 3

8

Tập huấn kỹ năng:

* Khởi nghiệp tinh gọn với phương thức quản trị 

Lean Six Sigma

*  Tổng  quan  về  cách  thức  chuyển  đổi  dữ  liệu

nghiên  cứu/kiểm  chứng  vào  sản  phẩm,  dịch  vụ

(Transform information into insight). Một số dạng

dữ liệu: bảng hỏi, hình ảnh, video, ghi chú, vv

24/07 Vòng 3

9

Thuyết trình chọn dự án vào Vòng 4:

- Bảng sinh viên: TOP25

- Bảng học sinh: TOP20

30-31/07 Vòng 3

10
iStartX Bootcamp : Tăng tốc khởi nghiệp với nội 

dung huấn luyện mô hình kinh doanh chuyên sâu
12 - 14/08 Vòng 4

11

Kết nối Mentoring: Mỗi dự án của TOP25 - bảng 

sinh viên và TOP20 - bảng học sinh được kết nối 

với 1 mentor (nhà sáng lập) để hoàn thiện mô hình 

kinh doanh sát với thực tiễn.

13/08 - 27/08 Vòng 4

10
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12

Bootcamp  CiC tại  thành  phố  du  lịch,  kết  hợp
teambuilding và dã ngoại:

Buổi Ngày 1 Ngày 2

Sáng − Di chuyển 
tới địa điểm và 
sinh hoạt nhẹ về 
chuyến hành trình
− Các nhóm 
ổn định phòng 
nghỉ

Teambuilding: các

hoạt động giải trí, 

kích thích khả 

năng sáng tạo, xử 

lí tình huống. 

Lồng ghép kỹ 

năng thiết yếu của 

thế kỷ 21.

Chiều Tập huấn:

- Văn hóa giao 

tiếp nội bộ (đội 

nhóm) và đối tác; 

Chia sẻ việc tìm 

kiếm, kết nối và 

hợp tác cùng có 

lợi, vv. Kết hợp 

thực hành

- The "Elevator 

Pitch", thực hành 

3W:

● What the 

product is;

● What the 

product does;

● Why the 

product is 

important

Khám  phá  văn

hóa/địa  điểm  du

lịch địa phương.

27-28/08 Vòng 4

13
Thuyết trình chọn dự án vào Chung kết:

- Bảng sinh viên: 10 đội
10-11/09 Vòng 5
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- Bảng học sinh: 10 đội

14 Chung kết CiC2022 02/10 Vòng 5

20 Tư vấn, góp ý nội dung gọi vốn 06/11

21 Gọi vốn đầu tư 13/11

IV.4.Thể lệ và tiêu chí đánh giá (tài liệu đi kèm)

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải Số
lượng

Bảng cho sinh viên (Bảng Tiếng
Anh và Tiếng Việt)

Bảng Phổ Thông

Nhất 1 +  50.000.000  VNĐ/giải  (hiện
kim);
+ 1 gói ươm tạo 1 năm tại ITP trị
giá 100.000.000 VNĐ;
+  Gói  tham  quan  và  học  tập  tại
Singapore/Hàn  Quốc  hoặc  tương
đương;
+ Gói  hỗ  trợ  đọc  tạp  chí  Forbes
miễn phí trong 2 năm;
+ Tham dự  5  sự kiện  trong năm
2022 do Forbes Việt Nam tổ chức;
+  Gói  hỗ  trợ  Web  service  từ
VNU.DC (trị giá 2.000 USD);

+  20.000.000  VNĐ/giải  (hiện
kim);
+ Giấy chứng nhận
+ Gói tham quan và học tập tại
Singapore  /  Hàn  Quốc  hoặc
tương đương;
+ Học bổng;

Nhì 1 + 30.000.000 VNĐ/giải;
+ 1 gói ươm tạo 1 năm tại ITP trị
giá 100.000.000 VNĐ;
+ Gói  hỗ  trợ  đọc  tạp  chí  Forbes
miễn phí trong 2 năm;
+ Tham dự  3  sự kiện  trong năm
2022 do Forbes Việt Nam tổ chức;
+  Gói  hỗ  trợ  Web  service  từ
VNU.DC (trị giá 2.000 USD);

+ 15.000.000 VNĐ/giải;
+ Giấy chứng nhận
+ Học bổng tại AI Center;

Ba 2 + 10.000.000 đồng/giải;
+ 1 gói ươm tạo 1 năm tại ITP trị
giá 100.000.000 VNĐ;
+ Gói  hỗ  trợ  đọc  tạp  chí  Forbes
miễn phí trong 2 năm;
+ Tham dự  3  sự kiện  trong năm
2022 do Forbes Việt Nam tổ chức;
+  Gói  hỗ  trợ  Web  service  từ
VNU.DC (trị giá 2.000 USD);

+ 10.000.000 đồng/giải;
+ Giấy chứng nhận;
+ Học bổng tại AI Center;
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Khuyến
khích

3 + 5.000.000 VNĐ/giải;
+ 1 gói ươm tạo 1 năm tại ITP trị
giá 100.000.000 VNĐ;
+  Gói  hỗ  trợ  Web  service  từ
VNU.DC (trị giá 2.000 USD);

+ 5.000.000 VNĐ/giải;
+ Giấy chứng nhận;
+ Học bổng tại AI Center;

Cộng
đồng (dự
án được
yêu thích

nhất)

1 + 5.000.000 VNĐ/giải;
+ 1 gói ươm tạo 1 năm tại ITP trị
giá 100.000.000 VNĐ;
+  Gói  hỗ  trợ  Web  service  từ
VNU.DC (trị giá 2.000 USD);.

+ 5.000.000 VNĐ/giải;
+ Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, còn có các giải thưởng đi kèm: học bổng hoặc sản phẩm và dịch vụ đến từ các
nhà tài trợ của chương trình.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

VI.1.Ban tổ chức

STT
Chức vụ trong

Ban
Họ tên Chức vụ hiện tại

1 Trưởng ban
TS.  Trương  Minh  Huy
Vũ

Giám đốc ITP

2
Phó  Trưởng
ban  thường
trực

ThS. Lê Nhật Quang
Phó  Giám  đốc  ITP,  Giám  đốc
Trung  tâm  khởi  nghiệp  đổi  mới
sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC)

3
Phó  Trưởng
ban

TS. Trần Thị Ngọc Diệp
Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng
tạo  và  chuyển  giao  công  nghệ
Trường ĐH Quốc tế ĐHQG-HCM

4 Ủy viên 1 ThS. Phạm Thị Xuân Diệu Văn phòng hành chính IEC

5 Ủy viên 2 CN. Võ Thị Hồng vân Tổ chức sự kiện IEC

6 Ủy Viên 3 CN. Lâm Hậu Nil Sản xuất ấn phẩm truyền thông IEC

7 Ủy Viên 4 CN. Nguyễn Thị Lan Anh Marketing

8 Thư ký CN. Đoàn Anh Đào Quản lý đào tạo IEC

9 Ủy viên 1 ThS. Phạm Thị Xuân Diệu Văn phòng hành chính IEC

VI.2.Ban giám khảo (dự kiến)

ST
T

Chức vụ trong
Ban

Họ tên Chức vụ hiện tại

1
Trưởng ban PGS.TS. Nguyễn Anh Thi

Trưởng ban  Ban quản  lý  Khu
Công nghệ  cao  TP  Thủ  Đức,
Nguyên Giám đốc ITP

2 Ủy viên 1 Bà Cù Thu Quỳnh CEO FGC
3

Ủy viên 2
Ông  Nguyễn  Thanh
Tuyên

Tổng Giám Đốc Trainco

4
Ủy viên 3 Ông Vũ Nam Phong

Founder/Chairman Vũ  Phong
Solar

5
Ủy viên 4

Ông  Nguyễn Khắc  Minh
Trí

Founder, CEO MimosaTEK
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6 Ủy viên 5 Ông Nguyễn Xuân Bằng Co-Founder, CEO Gcalls
7 Ủy viên 6 Ông Lê Hoàng Nhật Co-Founder Houze
8

Ủy viên 7 Bà Nguyễn Quỳnh Anh
Quản lý chương trình Swiss EP
Việt Nam

9 Ủy viên 8 Ông Nguyễn Hà Mạnh CEO công ty đầu tư Nguyễn Hà
10 Ủy viên 9 Ông Nguyễn Cảnh Dương Founder, CEO Meete

11 Ủy viên 10 Ông Thái Chương Founder, CEO Cohota

12 Ủy viên 11 Ông Lê Yên Thanh Founder, CEO BusMap

13 Ủy viên 12 Ông Nguyễn Hồng Điệp Founder, CEO Magik

VI.3.Ban chuyên môn

ST
T

Chức vụ 
trong Ban

Họ tên Chức vụ hiện tại

1 Trưởng ban PGS.TS. Nguyễn Anh Thi
Trưởng  ban  Ban quản  lý  Khu
Công  nghệ  cao  TP  Thủ  Đức,
Nguyên Giám đốc ITP

2 Ủy viên 1 ThS. Huỳnh Kim Tước Tổng giám đốc Sihub

3 Ủy viên 2
PGS.TS.  Nguyễn  Ngọc
Dũng

Chuyên  gia  đổi  mới  sáng  tạo
IPP

4 Ủy viên 3 ThS. Lê Nhật Quang
Phó  Giám đốc  ITP,  Giám đốc
Trung tâm khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC)

VII. Chi phí thực hiện

VII.1. Chi phí dự toán

STT Loại chi phí
Tổng cộng (bao gồm

VAT%)
Ghi chú

I Truyền thông              239.950.000  

II Giải thưởng (Hiện kim)              235.000.000  

III
Giải thưởng khác (Hỗ trợ khởi 
nghiệp)

          2.100.000.000  

IV
Các sự kiện (đào tạo, bootcamp, hội 
thảo)

          1.406.200.000  

V Nhân sự (Thực hiện trực tiếp)                27.000.000  

Tổng cộng           4.008.150.000  

VII.2. Các đơn vị đồng hành

Các đơn vị đồng hành là đối tác, nhà tài trợ và các doanh nghiệp mong muốn lan tỏa tư

duy khởi nghiệp trong sinh viên. 
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