
 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CUỘC THI 

 “TÌM KIẾM NGÔI SAO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

 - EDTECH VIETNAM 2021” 

--- 

Hưởng ứng Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về 

đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và thực hiện Quyết định số 

844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề 

án 844), Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/2/2021 

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 844; Cục Phát Triển thị trường & doanh 

nghiệp KH & CN, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc 

thi “Cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao khởi nghiệp sáng tạo - EDTECH VIETNAM 

2021” với thông điệp “Chia sẻ tri thức - Kết nối cộng đồng - Cổ vũ sáng tạo”. 

Cuộc thi “EDTECH VIETNAM 2021” là hoạt động nằm trong chuỗi sự 

kiện “NGÀY HỘI CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDUTECH 2021” trong khuôn 

khổ TECHFEST Việt Nam 2021, nhằm tôn vinh các giải pháp công nghệ phát 

triển giáo dục số ứng dụng. Ngoài ra, cuộc thi còn được tổ chức nhằm lựa chọn 

các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) và đề án khoa học công nghệ 

phục vụ chuyển đổi số có tính ứng dụng cao hoặc tạo đột phá trong lĩnh vực 

giáo dục và một số lĩnh vực liên quan. 

Cuộc thi có sự tham gia phối hợp của của các đơn vị, bao gồm: Trường 

Đại học Kinh tế Quốc Dân;  àng Edtech - Techfest Vietnam; BK Holdings; BK 

Fund; Công ty cổ ph n Công nghệ Giáo dục Nova; Công ty Cổ ph n Truyền 

thông Vietnam Startup TV; O Talk Media; Câu lạc bộ Doanh Nhân Trẻ Khởi 

Nghiệp - YBC Start-up. Chương trình còn nhận được sự đồng hành của các đơn 

vị:  Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng - Trung tâm CESTR; Trung tâm 

OFE; Cộng đồng Ochain cùng rất nhiều cố vấn, chuyên gia trong hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Đến với cuộc thi EDTECH VIETNAM 2021, các startup sẽ được đồng 

hành giải quyết những thử thách về việc nhận diện thị trường mục tiêu, xác định 

vị thế cạnh tranh, xác định mô hình kinh doanh tối ưu, nâng cao năng lực tiếp 

thị và bán hàng của đội nhóm, định giá, hoàn thiện hồ sơ gọi vốn và tiếp cận nhà 

đ u tư tiềm năng. Cụ thể, chương trình sẽ mang lại những kết quả sau cho các 

nhóm nghiên cứu: (1) Cơ hội nhận giải thưởng bằng tiền mặt, gói ươm tạo, cơ 



 

hội đ u tư lên đến 210 triệu đồng; (2) Cơ hội đại diện làng Edtech tham gia 

cuộc thi tại TECHFEST Quốc gia; (3) Cơ hội tham gia cộng đồng khởi nghiệp, 

cơ hội nhận đào tạo miễn phí. 

Các thông tin quan trọng của cuộc thi: 

- Thể lệ cuộc thi: http://bit.ly/theleEdtech 

- Đường dẫn hướng dẫn nộp hồ sơ: http://bit.ly/edtechvietnam2021 

- Đường dẫn đăng ký cuộc thi tại: http://bit.ly/EdtechVN2021 

- Truyền thông về cuộc thi: http://bit.ly/truyenthongcuocthi 

- Các mốc thời gian quan trọng của cuộc thi: 

                      - 20/06), 

                      - 01/07),  

+                       - 17/07). 

Thông tin liên hệ hỗ trợ: 

- Thông tin liên quan đến cuộc thi và nộp hồ sơ: Ông Nguyễn Hữu Long, 

Văn phòng Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia (đề án 844), Bộ 

Khoa học và Công nghệ,  Điều phối Cuộc thi. Số điện thoại: 0763.082.999; 

Email: edtechvietnam.2021@gmail.com Hoặc long.isev@gmai.com. 

- Thông tin hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi: Bà Bùi Thị Ngần - Giám 

đốc Điều hành Novaspro, Thành viên Ban tổ chức Cuộc thi, Số điện thoại: 

0966.065.951.  
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