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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐBSCL NĂM 2020 

I. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

- Nhằm khơi gợi tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, giới trẻ khu vực ĐBSCL. 

- Phát triển số lượng doanh nghiệp mới, có hàm lượng công nghệ cao, đóng góp vào 

sự phát triển kinh tế của địa phương và ĐBSCL. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp theo định hướng phát triển của từng 

địa phương nói riêng và ĐBSCL nói chung. Tạo đầu ra, mở rộng thị trường cho các sản 

phẩm khởi nghiệp. 

- Phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trở thành doanh nghiệp lớn thông qua việc 

kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư lớn. 

- Hình thành mạng lưới tương tác, hỗ trợ giữa các mentors (doanh nghiệp, nhà tư 

vấn) và mentees (cá nhân, tổ chức khởi nghiệp). 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Số lượng hồ sơ dự thi 345 ý tưởng/dự án. 

- Thu hút sự tham gia của 13/13 tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL. 

- Thu hút tối thiểu 30 dự án có yếu tố công nghệ tham gia (tăng 150% so với năm 

2019 có 20 dự án). 

- Kết nối đầu tư tối thiểu 10 dự án với quỹ đầu tư, doanh nghiệp. 

II. Đơn vị tổ chức 

- Đơn vị Chủ trì và thực hiện chính: VCCI Cần Thơ. 

- Đồng hành và phối hợp thực hiện:  

+ Thành viên mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL. 

+ Thời báo Kinh tế Sài Gòn 

III. Đối tượng và điều kiện tham gia 

- Các ý tưởng/dự án khởi nghiệp đã và đang triển khai thực tế, không giới hạn độ 

tuổi, không phân biệt giới tính, trình độ, nghề nghiệp, hiện đang sinh sống, làm việc 

hoặc có hộ khẩu tại ĐBSCL. 

- Dự án có thể đã thành lập Doanh nghiệp (thời hạn dưới 2 năm) hoặc chưa thành lập 

Doanh nghiệp. 

- Cá nhân/nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 thành viên) không giới hạn số lượng dự án/ý 

tưởng khi đăng ký tham gia. 

IV. Lĩnh vực dự thi 

1. Công nghệ Thông tin (Công nghệ phần mềm, Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu, Đồ họa, Xây dựng các phần mềm quản lý …) 

2. Nông nghiệp công nghệ cao (công nghệ sinh học, nuôi trồng, sản xuất nông 

nghiệp có ứng dụng yếu tố công nghệ…). 

3. Môi trường (thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường,…) 
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4. Du lịch 

5. Nông nghiệp đơn thuần (không có ứng dụng công nghệ) 

6. Sản xuất công nghiệp, Cơ khí chế tạo 

7. Y tế, Chăm sóc sức khỏe 

8. Giáo dục 

9. Thương mại và dịch vụ 

10. Lĩnh vực khác 

IV. Cách thức tổ chức và lộ trình 

a) Thời gian phát động và nhận hồ sơ dự thi: Từ 01/6/2020 - 30/7/2020 

b) Hình thức tổ chức 

* Đối với địa phương có đăng cai tổ chức cuộc thi năm 2020 

- Thành viên MSN tại từng tỉnh/thành sẽ đăng ký 01 lĩnh vực mà Tỉnh sẽ đăng cai 

tổ chức tại tỉnh. 

- Cùng với VCCI Cần Thơ lập kế hoạch, thống nhất hình thức tổ chức, thể lệ cuộc 

thi, các mốc thời gian cuộc thi, thành phần ban giám khảo,… 

- Sau đó, thành viên sẽ chủ động tổ chức cuộc thi tại địa phương theo kế hoạch đã 

thống nhất.  

- Trong thời gian thành viên MSN phát động Cuộc thi tại địa phương, VCCI Cần 

Thơ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động phát động cuộc thi trong cộng đồng, giới trẻ 

tại địa phương như tổ chức các lớp “Tư duy sáng tạo trong tìm kiếm và đánh giá khả 

thi ý tưởng khởi nghiệp”  

- Cùng với địa phương mời hội đồng giám khảo gồm thành viên MSN, lãnh đạo 

VCCI tại Cần Thơ và giám khảo khác theo sự đề xuất và thống nhất của địa phương 

và MSN. 

- 10 dự án có số điểm cao nhất tại địa phương được tập huấn các kỹ năng và hướng 

dẫn hoàn thiện dự án, giới thiệu mentors tư vấn. (theo tiêu chí chấm điểm chung 

thống nhất cuộc thi) 

- 10 dự án này được vào thẳng bán kết của cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2020.  

-  Giải I, II, III của từng địa phương sẽ được vào thẳng Vòng Chung kết và trao 

giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2020.  

- Việc trao giải có thể tổ chức tại địa phương hoặc phối hợp trong lễ trao giải cuộc 

thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2020. 

* Đối với địa phương không tổ chức cuộc thi năm 2020 tại địa phương 

- Phối hợp với VCCI tại Cần Thơ truyền thông, quảng báo cuộc thi tại địa phương, 

đầu mối nhận hồ sơ tại địa phương (thành viên MSN), sau đó gửi về VCCI tại Cần Thơ 

dự thi vòng sơ khảo. 

- Hình thức thi: Ban giám khảo chấm điểm theo tiêu chí và thể lệ cuộc thi 

- Thông báo kết quả vòng 1: tuần thứ 1 tháng 9/2020 

4.1 Vòng sơ khảo 
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- Từ 01/8/2020 – 30/8/2020 

 - Thời gian thông báo kết quả vòng sơ tuyển: Tuần thứ 01 tháng 9/2020. 

4.2 Vòng 2 – Đào tạo  

- Thí sinh được VCCI tại Cần Thơ đào tạo kỹ năng cần thiết để hoàn thiện ý tưởng/dự 

án và trang bị kiến thức tham gia thuyết trình và phản biện trước hội đồng ban giám 

khảo  

- Thời gian đào tạo và hoàn thiện hồ sơ: từ tuần 2 tháng 9 đến tuần 1 tháng 10/2020. 

- Hình thức đào tạo: tập trung theo từng cụm tỉnh/thành. 

- Đối tượng:  

+ 10 hồ sơ có số điểm cao nhất cuộc thi tại địa phương 

+ Các thí sinh được vào vòng thuyết trình Cuộc thi chung. 

4.3 Vòng 3 - Vòng thuyết trình và phản biện trước hội đồng ban giám khảo (áp dụng đối 

với Cuộc thi chung) 

- Hình thức thi: thuyết trình và phản biện trước hội đồng BGK 

- Thời gian dự kiến: tuần 2 tháng 10/2020. 

- Số lượng hồ sơ dự kiến: 20 - 30 hồ sơ (tùy vào chất lượng và số lượng hồ sơ tỉnh 

gửi về). 

4.4 Vòng 4 – chung kết & gặp gỡ nhà đầu tư 

- Hình thức thi: thuyết trình và phản biện trước hội đồng giám khảo 

- Thời gian dự kiến: Tuần thứ 2 tháng 11/2020 

- Thời lượng: 1 ngày 

- Số lượng hồ sơ dự kiến: 20-30 hồ sơ 

Các hoạt động hỗ trợ: 

- Vận động cuộc thi: VCCI Cần Thơ phối hợp với các địa phương tổ chức hoạt động 

vận động cộng đồng tham gia cuộc thi. 

- Đào tạo: Các thí sinh vào vòng chung kết và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 

2020 sẽ được đào tạo các kỹ năng, kiến thức cần thiết. 

V. Quy trình đánh giá hồ sơ 

1. Đối với các địa phương đăng cai tổ chức cuộc thi với VCCI Cần Thơ 

Quy trình đánh giá hồ sơ của các thí sinh dự thi gồm có các bước sau: 

Bước 1: Vận động tham gia cuộc thi 

- Tổ chức họp các cơ quan, đơn vị phụ trách hoạt động khởi nghiệp tại địa phương 

- Tổ chức hoạt động vận động cộng đồng tìm ý tưởng khởi nghiệp 

- Thời gian: Tháng 5 & 6/2020 

Bước 2: Nhận hồ sơ 

- Tổ thư ký phối hợp với địa phương trong tổ chức cuộc thi 
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- Nhận hồ sơ từ các địa phương khác trong lĩnh vực đăng cai của tỉnh  

- Chuyển hồ sơ đến đến đầu mối Tỉnh (lĩnh vực Tỉnh đăng ký) 

Bước 3: Chấm điểm  

- Ban Giám khảo chấm điểm theo tiêu chí và thề lệ cuộc thi 

Bước 4: Đào tạo & Tư vấn 

- 10 hồ sơ có số điểm cao nhất tại từng địa phương sẽ được tham gia các khóa đào 

tạo do VCCI tại Cần Thơ tổ chức. 

- VCCI Cần Thơ phối hợp với địa phương giới thiệu mentors chuyên môn (không 

giới hạn địa phương) cho các dự án/ startups khả thi  

Bước 5: Chung kết 

- Vòng Chung kết và trao giải 

 

2. Quy trình chung của cuộc thi 

2.1. Phát động cuộc thi và Vòng sơ khảo 

Bước 1: Vận động tham gia cuộc thi 

- Tổ thư ký nhận hồ sơ (hồ sơ thí sinh tự do và tỉnh gửi về), kiểm tra hồ sơ. Trường 

hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổ thư ký chủ động liên hệ, đề nghị các thí sinh bổ sung hồ 

sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành tổng hợp thông tin. 

Bước 2: Nhận hồ sơ 

- Tổ thư ký nhập thông tin hồ sơ và phân loại hồ sơ, sau đó chuyển cho Hội đồng 

giám khảo chấm điểm. 

Bước 3: Chấm điểm  

- Sau khi có kết quả, Tổ thư ký tổng hợp và gửi kết quả đến Trưởng ban giám khảo 

xem xét. Trưởng BGK xem xét và chọn ngày họp Hội đồng, quyết định hồ sơ nào vào 

vòng 2.  

- Tổ thư ký thông báo kết quả các thí sinh vào vòng 2. 

2.2. Vòng 2 – Đào tạo 

Bước 1: VCCI tại Cần Thơ tổ chức đào tạo các kỹ năng, kiến thức cần thiết để hoàn 

thiện ý tưởng/dự án. 

Bước 2: Thí sinh chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ dự thi. 

2.3. Vòng 3 – thuyết trình (tổ chức tại VCCI hoặc điạ phương có đăng cai) 

Bước 1: Thông báo đến Hội đồng Giám khảo ngày tổ chức Vòng 3. 

Bước 2: Tổ chức Vòng 3 – thuyết trình. (Thí sinh thuyết trình và phản biện trước hội 

đồng BGK) 

Bước 3: Ban Thư ký tổng hợp điểm và họp BGK trong ngày. 
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Bước 4: Ban Thư ký thông báo đến các thí sinh được vào vòng chung kết và gặp gỡ 

nhà đầu tư. 

2.4. Vòng 4 – chung kết & gặp gỡ nhà đầu tư 

Bước 1: Thông báo với Hội đồng giám khảo ngày tổ chức vòng chung kết 

Bước 2: Nhận hồ sơ đạt Giải I, II, III của tỉnh, vào thẳng Vòng Chung Kết – Cuộc thi 

Khởi nghiệp ĐBSCL 2020. 

Bước 3: Thông báo với thí sinh (thí sinh từ tỉnh gửi về và thí sinh do VCCI CT bầu 

chọn) về thể lệ dự thi vòng chung kết: thời gian trình bày, cách thức trình bày và nội 

dung các slide trình bày. 

Bước 4: Tổ chức khóa đào tạo “kỹ năng pitching, thuyết phục nhà đầu tư” dành cho 

các thí sinh vào Vòng thuyết trình. 

Bước 5: thiết kế profile từng hồ sơ, gửi kèm bộ thư mời quỹ đầu tư, nhà đầu tư. 

Bước 6: Lập danh sách mời đại biểu tham dự, đặc biệt là mời các quỹ đầu tư, nhà đầu 

tư tiềm năng và phát hành thư mời. 

Bước 7: Tổ chức vòng chung kết 

VI. Phát động cuộc thi chung 

6.1. Kênh hiện đại 

a/ Xây dựng trailer khoảng 3 phút giới thiệu về Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2020 

và quảng cáo trên 3 kênh chính: 

+ Website khởi nghiệp: www.mekongstartup.vn. 

+ Website VCCI Cần Thơ: www.vccimekong.vn 

+ Fanpage cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 

b/ Gửi thông tin cuộc thi đến các đơn vị bảo trợ thông tin và truyền thông cho cuộc 

thi: Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp. 

c/ Chọn 5 báo khác có uy tín và gửi thông tin cuộc thi đến 5 báo này đăng tải truyền 

thông trên website (thay cho họp báo). 

6.2. Kênh truyền thống (như năm 2019) 

a/ Phát động trực tiếp tại các tỉnh/thành vùng ĐBSCL 

b/ Thời gian phát động: Từ ngày 01/6/2020 đến hết 30/7/2020 

- Địa điểm: các địa phương ĐBSCL. 

- Cách thức: VCCI Cần Thơ đến làm việc trực tiếp tại địa phương 

 - Nội dung: Bàn bạc và thống nhất nội dung và cách thức phối hợp giữa VCCI Cần 

Thơ và địa phương trong công tác tổ chức cuộc thi. Có 2 hình thức như đã nêu trên. 

* Đối với địa phương đăng cai tổ chức Cuộc thi 

VCCI Cần Thơ phối hợp với địa phương (thành viên MSN) cùng bàn bạc và thống 

nhất tiêu chí cuộc thi chung, VCCI tại Cần Thơ phối hợp với địa phương tổ chức Cuộc 

thi tại địa phương. 10 hồ sơ có số điểm cao nhất tại địa phương được vào vòng bán kết 

http://www.mekongstartup.vn/
http://www.vccimekong.vn/
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cuộc thi do VCCI tại Cần Thơ tổ chức. Các hồ sơ đạt giải I, II, III tại địa phương sẽ vào 

thẳng Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2020. 

6.3 Tổ chức các khoá đào tạo tìm và đánh giá khả thi ý tưởng khởi nghiệp  

Mục tiêu: Nhằm khơi gợi và thúc đẩy tinh thần doanh nhân trong cộng đồng, cũng 

như giúp đoàn viên/thanh niên biết cách tìm ý tưởng kinh doanh và trang bị những kiến 

thức cần thiết để lập kế hoạch kinh doanh. 

Thời gian: Từ 01/6/2020 đến hết 30/7/2020 

Số lượng dự kiến: 2 – 3 lớp 

Địa điểm: Địa phương có nhu cầu 

Thời lượng: 01 buổi (kết hợp với buổi làm việc trực tiếp tại địa phương, buổi sáng: 

phát động cuộc thi, buổi chiều: lớp ý tưởng) 

VII. Hình thức đăng ký và ban thư ký 

7.1 Thí sinh gửi hồ sơ bằng file word đến bán tổ chức bằng 1 trong 3 cách sau 

(1) Gửi về đầu mối tại địa phương (tuỳ thí sinh thuộc tỉnh nào sẽ có địa chỉ cụ thể) 

(2) Gửi trực tiếp về VCCI Cần Thơ (Ms Mỹ Xuyên) qua email: 

www.mekongstartupnetwork@gamil.com. 

(3) Đăng ký vào website khởi nghiệp của VCCI Cần Thơ: www.mekongstartup.vn 

7.2. Ban Thư ký 

Ban thư ký sẽ do VCCI Cần Thơ đảm trách, gồm: 

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, Phòng Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp. 

- Bà Lê Ngọc Ái Vy, Phòng Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp. 

VIII. Timeline Cuộc thi 

8.1. Phát động cuộc thi 

- Nhận hồ sơ đến hết ngày 30/7/2020. 

8.2. Vòng sơ tuyển 

- Xét tuyển từ 01/8/2020 đến 30/8/2020. 

- Thời gian thông báo kết quả vòng sơ tuyển: Tuần thứ 01 tháng 9/2020. 

8.3. Vòng đào tạo 

- Từ tuần 2 tháng 9/2020 đến tuần 1 tháng 10/2020 

8.4. Vòng thuyết trình 

- Thời gian dự kiến: Tuần 2 tháng 10/2020. 

8.5. Vòng chung kết và gặp gỡ nhà đầu tư 

- Thời gian dự kiến: Tuần thứ 2 tháng 11/2020. 

IX. Cơ cấu giải thưởng dự kiến (chung): 

- 01 giải nhất trị giá: 30.000.000đ/giải, trong đó: 20.000.000đ tiền mặt và 01 Khóa 

đào tạo CEO trị giá 10.000.000đ và 1 năm quảng cáo sản phẩm trên website khởi nghiệp 

www.mekongstartup.vn và fanpage khởi nghiệp VCCI tại Cần Thơ. 

http://www.mekongstartup.vn/
http://www.mekongstartup.vn/
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- 01 giải nhì trị giá: 25.000.000đ/giải, trong đó: 15.000.000đ tiền mặt và 01 Khóa đào 

tạo CEO trị giá 10.000.000đ. 

- 01 giải ba trị giá: 20.000.000đ/ giải, trong đó: 10.000.000đ tiền mặt và 01 Khóa 

đào tạo CEO trị giá 10.000.000đ. 

- 02 giải khuyến khích: 15.000.000đ/giải, trong đó: 5.000.000đ tiền mặt và 01 Khóa 

đào tạo CEO trị giá 10.000.000đ. 

- 01 Giải dự án được yêu thích nhất: 1.000.000 đồng tiền mặt và 1 năm quảng cáo 

sản phẩm trên website khởi nghiệp www.mekongstartup.vn. 

 (Giải thưởng có thể tăng thêm, tùy vào chất lượng các ý tưởng/dự án dự thi) 

Ngoài ra, các dự án đạt giải sẽ được Ban tổ chức kết nối với nhà đầu tư, cố vấn khởi 

nghiệp, tham gia các khóa đào tạo, các hội thảo miễn phí do VCCI Cần Thơ tổ chức; có 

thể gửi yêu cầu hỗ trợ về VCCI Cần Thơ hoặc đơn vị đầu mối tại địa phương bất cứ thời 

gian nào. 

X. Tổ chức thực hiện 

* Đối với địa phương có đăng cai tổ chức cuộc thi năm 2020 

Sau khi VCCI tại Cần Thơ thống nhất với thành viên MSN tại địa phương về hình 

thức, phương án kết hợp sao cho thuận tiện và hiệu quả nhất, VCCI tại Cần Thơ cùng 

với địa phương tổ chức thực hiện như sau: 

- Lập kế hoạch tổ chức chi tiết và hồ sơ cuộc thi bao gồm: phiếu đăng ký, mẫu dự 

án, thể lệ cuộc thi và các mốc thời gian cuộc thi. 

- Tổ chức phát động cuộc thi trên các phương tiện truyền thông như website, fanpage, 

họp báo, và tổ chức đoàn đến làm việc trực tiếp tại địa phương. 

- Địa phương là đơn vị đầu mối tổ chức và chủ trì các vòng của cuộc thi. 

- Mời ban giám khảo cho các vòng cuộc thi. 

- VCCI tại Cần Thơ là đơn vị đầu mối truyền thông đến các địa phương khác và đầu 

mối nhận hồ sơ từ các địa phương khác trong lĩnh vực đăng cai của tỉnh và gửi về dự thi 

tại tỉnh đăng cai. 

- VCCI Cần Thơ hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ kỹ năng, kiến thức các vòng 

của cuộc thi. 

- VCCI Cần Thơ hỗ trợ thông tin và truyền thông rộng rãi đến các địa phương khác. 

Thông qua đó lĩnh vực mà tỉnh đang muốn đẩy mạnh, thu hút đầu tư sẽ được truyền 

thông trong và ngoài vùng thông qua rất nhiều kênh của VCCI Cần Thơ cũng như những 

chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được nhiều startup biết đến, qua 

đó góp phần gia tăng số lượng doanh nghiệp tại tỉnh, đặc biệt là gia tăng các doanh 

nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, chất lượng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh trong tương lai. 

- VCCI Cần Thơ tư vấn kỹ thuật cho địa phương để cuộc thi đạt hiệu quả và có chất 

lượng. 
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* Đối với địa phương không có đăng cai tổ chức cuộc thi năm 2020 

- VCCI tại Cần Thơ chủ động lập kế hoạch tổ chức chi tiết và hồ sơ cuộc thi bao 

gồm: phiếu đăng ký, mẫu dự án và thể lệ cuộc thi. 

- VCCI tại Cần Thơ chủ động mời ban giám khảo và tổ chức các vòng cuộc thi. 

- Thành viên MSN là đơn vị đầu mối vận động các cơ quan/đơn vị có liên quan khởi 

nghiệp (Sở KH-CN, Hội LH Phụ nữ, Thành/Tỉnh đoàn, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội 

Doanh nhân trẻ, các Trường ĐH, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh) tham gia buổi họp giới 

thiệu về cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2020. 

- Thành viên mạng lưới khởi nghiệp sẽ là đơn vị đầu mối phối hợp với VCCI Cần 

Thơ triển khai, tuyên truyền, vận động thí sinh (sinh viên/thanh niên/người lao động) tại 

tỉnh tham gia cuộc thi. 

- Đối với các dự án được vào chung kết, thành viên MSN sẽ là đầu mối hỗ trợ thí 

sinh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại cuộc thi. 

- Thành viên tại địa phương tổng hợp hồ sơ dự thi và gửi về VCCI Cần Thơ. 

 

Cần Thơ, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

     Phòng Xúc tiến và Khởi nghiệp – VCCI Cần Thơ 

 

 

 


