THỂ LỆ 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; Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng
tạo quốc gia (NSSC) trực thuộc Cục Phát Triển thị trường & doanh nghiệp
Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 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. Thể lệ cuộc thi như sau:
I. Đối tượng tham dự
1. Nhóm startup các tỉnh/thành: Nhà sáng chế, khởi nghiệp, khởi nghiệp
sáng tạo có các dự án, mô hình khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên
quan đến lĩnh vực dự thi; không giới hạn độ tuổi, trình độ đang học tập, công tác
tại các tỉnh, thành phố; được các tổ chức liên quan đến hoạt động về khởi
nghiệp cấp tỉnh/thành phố (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…) các tỉnh, thành
phố giới thiệu dự thi.
2. Nhóm startup Viện/Trường: Giảng viên, sinh viên, nghiên cứu viên đến
từ các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc có các dự án, mô hình
khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến lĩnh vực dự thi.
3. Các nhóm startup khác: Thành viên Hội, CLB, đội, nhóm liên quan đến
khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trên toàn quốc.
II. Lĩnh vực dự thi
Các lĩnh vực tập trung của cuộc thi (nhưng không giới hạn) bao gồm:
1. Các lĩnh vực dự thi chung

- Công nghệ về Giáo dục
- Công nghệ về Văn hóa
- Công nghệ về Thể thao
2. Các lĩnh vực dành cho các viện, trường đại học, cao đẳng:
- 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;
- Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.
Lưu ý: Khuyến khích các nhóm dự thi tạo sự đột phá trong việc xây dựng
ý tưởng, dự án dự thi, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. Đặc biệt, là các giải pháp ứng dụng liên quan đến giáo dục, công nghệ và
chuyển đổi số.
III. Quy định về bài dự thi
1. Quy định chung
- Mỗi nhóm được dự thi tối đa một dự án, là dự án chưa từng đạt giải cao
nhất ở bất kỳ cuộc thi nào về khởi nghiệp Quốc gia.
- Khuyến khích các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm Ngôi
sao Khởi nghiệp Sáng tạo - EDTECH VIETNAM 2021” hướng đến mục tiêu
giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần vào phát triển kinh tế - xã
hội và sự phát triển bền vững của đất nước.
2. Thể thức, hình thức trình bày
Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ
13-14, phông chữ Times New Roman.
3. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi
- Hồ sơ dự án (Theo mẫu của BTC)
- Slide thuyết trình dự án (Theo mẫu của BTC)

- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).
4. Cách thức gửi bài thi
- Bài dự thi gửi bản online theo link: http://bit.ly/EdtechVN2021
- Gửi bản cứng gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Hữu Long, Phòng 402, Bộ
Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy
Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
IV. Các vòng thi
1. Vòng Sơ khảo
- Thời hạn Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi online từ các đội thi: Trước
24h00 ngày 19/06/2021 (Bản cứng hồ sơ nhận trước 17h00, ngày 19/6/2021 tính
theo dấu bưu điện).
- Trong trường hợp Ban tổ chức chỉ nhận được bản online, chưa nhận
được bản cứng, hồ sơ dự thi được xem như là chưa hợp lệ.
- Sau khi nhận được hồ sơ dự thi của các đội thi, từ ngày 20/06/2021 đến
ngày 23/06/2021, Hội đồng chuyên môn chấm và lựa chọn 30 dự án có xếp
hạng cao nhất vào Vòng Bán kết.
2. Vòng Bán kết
- Các đội thi có 5 ngày chuẩn bị Pitching Bán kết.
- Pitching loại trực tiếp được tổ chức dưới hình thức:
+ Có 2 hội đồng chấm điểm, mỗi hội đồng chấm 15 đội vào 2 buổi
sáng/chiều.
+ Các đội thi được sắp xếp theo từng đợt pitching, mỗi đội có 5’ trình bày
về sản phẩm/dự án của mình và 15’ hỏi đáp với BGK (tổng thời gian 20’).
- Tiêu chí chấm vòng thi Bán kết:
+ Vấn đề và giải pháp: giải quyết được vấn đề/nhu cầu của xã hội
+ Vận hành: các vấn đề về áp dụng công nghệ, xác định được phân khúc
thị trường, tài chính (khả năng xoay vòng vốn, kế hoạch tài chính,…) và khả
năng tăng trưởng (sự tham gia và đóng góp cho cộng đồng).
+ Năng lực: kinh nghiệm liên quan, sản phẩm chạy thử, tổ chức, huy
động nguồn lực.

- Kết quả sẽ được Ban tổ chức công bố thông qua thư điện tử đăng ký và
trên các phương tiện truyền thông của Ngày hội Công nghệ Giáo dục.
- 7 đội có điểm Pitching cao nhất sẽ vào chung kết và được miễn phí 1
gian hàng ở triển lãm online vòng Chung kết.
3. Vòng Chung kết
- Top 7 đội được làm việc với cố vấn, chuyên gia để hoàn thiện và phát
triển sản phẩm
- Mỗi đội có 5 buổi (dự kiến) làm việc với chuyên gia để hoàn thiện sản
phẩm của mình.
+ 3 buổi đào tạo chung (mỗi buổi 1,5-2 tiếng) về chủ đề: Mô hình kinh
doanh; Chiến lược tài chính, kêu gọi vốn; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng
thuyết trình và các kỹ năng cần thiết khác.
+ 2 buổi mentoring 1-1
- Tại vòng Chung kết, các đội thi thuyết trình, Hội đồng đánh giá sẽ đưa
ra đánh giá, góp ý và chấm điểm các dự án tại Chung kết theo các tiêu chí của
Ban tổ chức.
V. Giải thưởng
1. Thông tin chung về giải thưởng
- Tổng giải thưởng tiền mặt lên đến 210 triệu VNĐ.
- Được các đơn vị truyền thông lớn hỗ trợ: Vietnam Startup TV, O’ Talk,
Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia NSSC, YBC, Công ty Cổ phần
Công nghệ Giáo dục Nova - NovaEdu, VTV.
- Dự án có cơ hội tham gia “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Quốc gia TECHFEST 2021”.
- Có cơ hội được làm việc trực tiếp với cố vấn, nhà đầu tư, chuyên gia
trong lĩnh vực khởi nghiệp.
- Cơ hội nhận các gói ươm tạo:
+ Mạng lưới cựu sinh viên trường Bách Khoa dành 1 nhóm có chỗ ngồi
miễn phí ở vườn ươm dự án doanh nhân trẻ Bách Khoa (nửa năm): điều kiện là
ít nhất 1 thành viên là cựu sinh viên Bách Khoa.
+ BK holdings tài trợ toàn bộ kinh phí cho 1 nhóm tham gia Lab2market
(do Lab2market tuyển chọn).

- Mọi tài sản trí tuệ được tạo ra trước và trong cuộc thi hoàn toàn thuộc
quyền sở hữu của đội thi.
2. Cơ cấu giải thưởng
a. 03 đội chiến thắng chung cuộc
- 01 giải Quán quân Ngôi sao khởi nghiệp EdTech (Dành cho nhóm
tỉnh/thành phố và nhóm khác) với giải thưởng là giấy chứng nhận của Ban tổ
chức, 70 triệu đồng tiền mặt, các gói đầu tư và hỗ trợ của nhà tài trợ khác (nếu
có).
- 01 giải Quán quân Ngôi sao khởi nghiệp UniTech (Dành cho nhóm
Viện/Trường) với giải thưởng là giấy chứng nhận của Ban tổ chức, 70 triệu
đồng tiền mặt, các gói đầu tư và hỗ trợ của nhà tài trợ khác (nếu có).
- 01 giải ý tưởng sáng tạo là giấy chứng nhận của Ban tổ chức, 70 triệu
đồng tiền mặt, các gói đầu tư và hỗ trợ của nhà tài trợ khác (nếu có).
b. 04 đội tiềm năng
Mỗi đội nhận được giải thưởng là Chương trình ươm tạo tại vườn ươm
Doanh nhân trẻ Bách Khoa theo quy định của Ban tổ chức.
3. Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự Cuộc thi
- Thực hiện các quy định của Thể lệ Cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi
phải tuân thủ đúng yêu cầu của Ban Tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu
trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong
hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền
tác giả.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài gửi dự thi của các nhà
trường không đến được Ban tổ chức do lỗi kỹ thuật.
- Trong 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.
- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng Cuộc thi
do tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
VI. Điều kiện bất khả kháng
Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của
Ban Tổ chức bao gồm: dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, động
đất,…; hay các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng

tới việc không thực hiện được hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các hạng mục
của chương trình. Khi sự cố bất khả kháng xảy ra, Ban Tổ chức có trách nhiệm
thông báo kịp thời đến các đội dự thi. Trong trường hợp này, Ban Tổ chức
không phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn, chậm hay không thực hiện các
hạng mục của chương trình.
VII. 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.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm kiếm Ngôi sao Khởi nghiệp Sáng tạo EDTECH VIETNAM 2021”.
Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và
bổ sung từ Ban Tổ chức để phù hợp với thực tiễn Cuộc thi và thông báo kịp thời
đến thí sinh.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

