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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP LÂM NGHIỆP 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-ĐHLN-KHCN ngày    /    /2018  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

Điều 1. Căn cứ tổ chức cuộc thi 

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” 

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” 

Kế hoạch phát động cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia do Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI), báo Diễn đàn doanh nghiệp phối hợp với các Bộ, 

Ngành tổ chức. 

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa 

Tạo sân chơi bổ ích giúp thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, niềm 

đam mê khoa học và ý thức tự lập, áp dụng kiến thức đã học để phát triển ý tưởng/dự 

án kinh doanh có tính khả thi áp dụng vào thực tiễn. 

Tạo môi trường, điều kiện để kết nối giữa sinh viên, thanh niên với doanh 

nghiệp, doanh nhân trong giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác. 

Điều 3. Đối tượng tham gia 

- Cá nhân: Cán bộ, Giảng viên; Sinh viên; Học sinh 

- Tập thể: Nhóm học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học; Các Câu lạc bộ sinh 

viên; Chi đoàn, Liên chi đoàn các Khoa/Viện. Nhóm dự thi có thể gồm thành viên của 

nhiều khóa học, nhiều ngành học khác nhau. 

- Đối tượng tham gia bao gồm cả các ý tưởng/dự án ngoài Trường: Các trường 

trong khối Nông - Lâm nghiệp; Viện nghiên cứu; Các Doanh nghiệp có hợp tác với 

các đơn vị trong Trường; Các cựu sinh viên...). 

Điều 4. Phạm vi ý tưởng/dự án tham gia 

- Nhóm ngành dự thi thuộc các lĩnh vực: Sản xuất Lâm nghiệp, Nông nghiệp, 

Quản lý TNTN& Môi trường, Hỗ trợ cộng đồng, Công nghệ chế bến Lâm sản; Công 

nghệ sinh học nông lâm nghiệp; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và công trình; Kiến 

trúc cảnh quan; Kinh tế và Phát triển nông thôn, Thương mại, Dịch vụ...  

Dự thảo  
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- Khuyến khích khởi sự kinh doanh các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trong 

lĩnh vực chuyên môn đặc thù của ngành. 

- Ý tưởng/dự án có thể phát triển từ thực tiễn sản xuất, từ kết quả của các đề tài 

nghiên cứu khoa học các cấp... Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và có hàm lượng 

khoa học. 

- Số lượng tham gia: Thành viên trong nhóm dự thi từ 01 đến 05 người (thành 

viên tham gia nên kết hợp chuyên môn lĩnh vực khối Kinh tế và Kỹ thuật). 

Điều 5. Tiêu chí ý tưởng/dự án khởi nghiệp 

- Có tính đổi mới sáng tạo. 

- Có khả năng phát triển và thương mại hóa. 

- Nguồn lực thực hiện ý tưởng/dự án. 

- Mô hình/kế hoạch phương án kinh doanh. 

- Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của ý tưởng/dự án mang lại. 

- Điểm khác biệt đột phá về sản phẩm/dịch vụ công nghệ, quy trình sản xuất, tổ 

chức quản lý có lợi thế gì cạnh tranh với đối thủ hiện tại trên thị trường. 

- Mức độ hiệu quả về tài chính và phương án gọi vốn đầu tư.  

- Không vi phạm với các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Quy trình thực hiện 

a) Đăng ký dự thi: Đăng ký và gửi ý tưởng/dự án theo mẫu của Ban tổ chức 

c) Thành lập Ban tổ chức, Ban cố vấn chuyên môn hướng dẫn các thành viên tham 

gia hoàn thiện báo cáo dự án. 

b) Tập huấn về khởi sự kinh doanh, hướng dẫn viết báo cáo dự án cho các thành 

viên tham gia cuộc thi. 

d) Tổ chức chấm vòng sơ khảo: Chủ dự án nộp báo cáo dự án (theo mẫu), Ban tổ 

chức thành lập Hội đồng chấm vòng sơ khảo, chấm báo cáo và thuyết trình, chọn ra các 

dựa án xuất sắc vào vòng chung kết. 

e) Tổ chức cuộc thi vòng chung kết: Thành lập Ban giám khảo chấm vòng chung 

kết. Ban giám khảo là các chuyên gia khởi nghiệp, các nhà tư vấn và các nhà đầu tư. Các 

dự án trình bày và trả lời các câu hỏi liên quan đến các ý tưởng dự án. Vòng chung kết 

sẽ chọn ra được các dự án xuất sắc nhất để trao giải và vinh danh. 

2. Thời gian thực hiện 

Tổ chức hàng năm, phát động cuộc thi từ tháng 3, tổ chức vòng chung kết vào 

tháng 10. Thời gian cụ thể được chi tiết trong kế hoạch từng năm. 
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3. Gợi ý viết báo cáo dự án 

Dự án cần được viết ngắn gọn, dễ hiểu, đủ ý, trọng tâm, bố cục logic. Nội dung 

dự án ít nhất phải bao gồm: 

- Thông tin chung nhóm tác giả: Họ tên tác giả, địa chỉ, điện thoại, email 

- Đặt vấn đề: Ý tưởng/dự án của bạn bắt nguồn từ đâu; Thực trạng ý tưởng/dự án… 

- Mô tả sơ lược ý tưởng/dự án: Mô tả về giải pháp, chiến lược sản xuất kinh 

doanh, marketing, kế hoạch truyền thông quảng bá, nhân sự... 

- Nêu được thế mạnh, điểm khác biệt so với những dự án cùng đề tài khác (điểm 

đổi mới, sáng tạo của ý tưởng/dự án về công nghệ, mô hình kinh doanh, mô hình sản 

xuất…). 

- Hiệu quả ý tưởng/dự án đem lại lợi ích gì cho nền kinh tế, xã hội, môi trường? 

Điều 7. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi 

+ 01 giải Nhất 

+ 01 giải Nhì  

+ 01 giải Ba 

+ 04 giải Khuyến khích 

+ 01 giải sáng tạo 

+ Ngoài ra còn có các giải thưởng được trao từ các nhà tài trợ  

Số lượng giải do Ban tổ chức quyết định. Mức giải thưởng do Hiệu trưởng 

quyết định. 

Điều 8. Trách nhiệm và quyền lợi của các đối tượng tham gia 

1. Trách nhiệm: Đối tượng tham gia có trách nhiệm triển khai thực hiện theo kế 

hoạch, quy định của Nhà trường và Thể lệ cuộc thi. 

2. Quyền lợi: Được tham gia các lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh; Được cấp 

giấy chứng nhận tham gia cuộc thi khởi nghiệp Lâm nghiệp khi hoàn thành; Được 

nhận giấy khen phần thưởng khi đạt thành tích; Được tính giờ NCKH (đối với cán bộ, 

giảng viên) và một số quyền lợi khác theo quy định hiện hành. 

Điều 9. Nhà tài trợ, hình thức tài trợ 

- Nhà tài trợ: Các đơn vị, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 

Trường.  

- Hình thức tài trợ: 

+ Tài trợ bằng hiện vật: Hỗ trợ máy móc thiết bị nghiên cứu; Hỗ trợ vật tư; 

nguyên vật liệu… 
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+ Tài trợ bằng đào tạo: Các lớp tập huấn; Lớp đào tạo; Học bổng đào tạo và tập 

huấn cho tập thể, cá nhân trị giá bằng tiền mặt… 

+ Tài trợ tài chính: Hỗ trợ tài chính; Bảo trợ tài chính... 

Điều 10. Nhiệm vụ của các đơn vị trong trường tham gia tổ chức cuộc thi 

1. Phòng Khoa học và Công nghệ 

- Làm thường trực Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Lâm nghiệp, đề xuất danh 

sách Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban cố vấn, trình Ban Giám hiệu quyết định; 

- Xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình và phối hợp với các đơn vị trong và 

ngoài trường tổ chức cuộc thi. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan gửi thông tin và vận động tài trợ từ Doanh 

nghiệp, xây dựng kế hoạch, chương trình những buổi tập huấn, giao lưu giữa Doanh 

nghiệp và Sinh viên; 

- Báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện, tiếp nhận và gửi các dự án dự thi sang 

Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia. 

2. Các Khoa/Viện chuyên môn 

- Đề xuất cán bộ và sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi khởi nghiệp.   

- Phối hợp tuyên truyền, phát động tới sinh viên trong khoa về Cuộc thi Khởi 

nghiệp Lâm nghiệp. Truyền thông quảng bá cuộc thi ngoài Trường. 

- Cử Giảng viên tham gia Ban cố vấn cho các dự án. 

- Liên hệ, mời nhà tài trợ tham gia, tài trợ cho cuộc thi  

3. Các đơn vị khác liên quan khác 

Được chi tiết tong kế hoạch phân công của Hiệu trưởng hàng năm 

Điều 11. Xử lý vi phạm , khiếu nại liên quan đến cuộc thi 

- Trong qúa trình tham gia hoạt động NCKH nếu phát hiện thấy công trình 

NCKH của sinh viên thiếu tính trung thực, Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm 

để thi hành các hình thức kỷ luật. 

 - Đơn khiếu nại gửi trực tiếp đến Ban tổ chức cuộc thi trong thời gian triển khai. 

 - Ban tổ chức có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo quy định hiện hành. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

Quy định này thay cho các văn bản quy định về NCKH của sinh viên trước đây 

và được thực hiện kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh bất cập có 

thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường và do Hiệu 

trưởng quyết định. 

 


