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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”  

Năm học 2022-2023 

 

 Thực hiện Quyết định số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, 

sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẦN V).  

 Căn cứ công văn số 2191/SGDĐT-GDTrH ngày 29/11/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý 

tưởng khởi nghiệp” lần thứ V.  

 Dựa trên tình hình thực tế hoạt động dạy và học của nhà trường. Trường 

THPT Số 1 Nghĩa Hành xây dựng kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh 

viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về 

khởi nghiệp cho học sinh. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa, chuyển đổi số, 

thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. 

 2. Tạo môi trường để học sinh hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, 

giải pháp, dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã 

hội; giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển 

kinh tế, xã hội. 

 3. Tìm kiếm và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh. 

 4. Yêu cầu 100% các lớp có ít nhất 01 sản phẩm dự thi theo đúng qui định 

Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V. 

 II. Đối tượng và điều kiện tham dự  

 1. Học sinh đang học tại Trường THPT số 1 Nghĩa Hành có học lực, hạnh 

kiểm được xếp loại khá, tốt. 

 2. Mỗi nhóm/cá nhân tham gia cuộc thi không quá 05 thành viên 

 III. Lĩnh vực dự thi 

 Các lĩnh vực dự thi bao gồm: 

 1. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; 

 2. Nông, lâm, ngư nghiệp;  

 3. Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; 

 4. Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; 

 5. Kinh doanh tạo tác động xã hội; 
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 IV. Quy định về bài dự thi 

 1. Hình thức 

 Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 

14, phông chữ Times New Roman. Nội dung trình bày (Hướng dẫn tại Phụ lục 1 

đính kèm). 

 2. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi 

 - Bản thuyết minh dự án (Mô tả chi tiết trong Phụ lục 2 đính kèm theo); 

 - Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 

phút (Mô tả chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm); 

 - Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có). 

 3. Số lượng sản phẩm dự thi 

 Tính theo đơn vị lớp mỗi lớp có tối thiểu 01 sản phẩm để dự thi cấp 

trường 

 4. Thời gian nộp sản phẩm dự thi cấp trường 

 - Đăng ký dự thi:  

 Chậm nhất 12/12/2022, theo mẫu nộp qua email cho đ/c Chu Anh Tuấn. 

 - Nộp bài dự thi:  

 Gửi trực tiếp hồ sơ dự thi (02 bộ/dự án) về Trường THPT số 1 Nghĩa 

Hành (qua phòng của đ/c Chu Anh Tuấn – Phó hiệu trưởng); đồng thời đóng gói 

hồ sơ sản phẩm dự thi thành 01 folder, đặt tên theo lớp và gửi qua địa chỉ email: 

chutuannh1@gmail.com trước ngày 22/12/2022. 

5. Yêu cầu đối với bài dự thi 

- Đầy đủ các sản phẩm theo quy định tại Mục IV, Thể lệ Cuộc thi theo 

Quyết định số 3852 (gửi kèm theo). 

- Đầy đủ thông tin liên hệ (thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự 

án) theo quy định tại trang thứ 1, Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Thể lệ Cuộc 

thi theo Quyết định số 3852. 

- Không liên quan đến tranh chấp bản quyền. 

6. Tiêu chí chấm thi 

- Chấm theo nhóm lĩnh vực, đánh giá thông qua sản phẩm dự thi: Sự cần 

thiết, mức độ ứng dụng thực tế theo quy mô (20 điểm); tính khả thi, tiềm năng 

của ý tưởng/dự án (30 điểm); tính mới, độc đáo, sáng tạo, (30 điểm);  hình thức 

trình bày đúng quy định, ấn tượng (10 điểm); hồ sơ năng lực của đội ngũ sáng 

lập hoặc các minh chứng nói lên sức mạnh, ý chí, khát vọng, ước mơ của đội 

ngũ (10 điểm). Mỗi giám khảo tiến hành chấm độc lập sản phẩm dự án. 

- Những dự án đạt giải của Cuộc thi theo từng lĩnh vực được xét chọn ra 

03 sản phẩm tốt nhất gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tham gia Vòng thi sơ loại. 

7. Cơ cấu giải thưởng, mức thưởng 

- Số lượng dự án đoạt giải tùy theo chất lượng của các dự án nhưng không 

quá 60% số lượng tham gia cuộc thi. 
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- Mức thưởng: 

+ Đối với giải cá nhân:  

Nhất (400.000đ); Nhì (250.000đ); Ba (150.000đ) 

+ Đối với giải tập thể (dự án có từ 02 học sinh trở lên): 

Nhất (500.000đ); Nhì (350.000đ); Ba (250.000đ); KK (150.000đ) 

8. Kinh phí thực hiện 

- Các lớp, nhóm học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi tự thanh toán các 

khoản chi liên quan đến việc tham gia Cuộc thi và các khoản chi khác có phát 

sinh. 

- Đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được các cấp có thẩm quyền giao và các 

nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để chi kinh phí giải thưởng, tổ chức, 

chấm thi để lựa chọn sản phẩm tham dự thi cấp tỉnh. 

V. Tổ chức thực hiện 

- Phụ trách chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự trù kính 

phí và phổ biến đến GV, HS trong toàn trường thực hiện. Tổ chức thu nhận sản 

phẩm và tiến hành việc chấm sản phẩm dự thi theo các tiêu chí đã qui định. 

Công bố giải và lựa chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh. Nộp hồ sơ dự thi đúng thời 

gian qui đinh. 

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến kế hoạch này đến cho học 

sinh của lớp, họp lớp giao nhiệm vụ để học sinh thực hiện có tối thiểu 01 sản 

phẩm dự thi theo mẫu tại các phụ lục 1, 2, 3. Đăng ký và nộp sản phẩm đúng 

thời gian qui định. 

- Giáo viên bộ môn phối hợp hỗ trợ cho học sinh về kiến thức có liên 

quan đến bộ môn khi học sinh làm dự án, góp ý thêm để học sinh hoàn thành các 

nội dung của dự án khởi nghiệp có tính khả thi, sáng tạo của ý tưởng (xem đây 

là thành tích để xét, bình chọn thi đua cuối năm học 2022-2023). 

Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm các lớp; các giáo viên bộ môn, tổ trưởng 

chuyên môn tổ chức triển khai cho học sinh thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần thông tin kịp thời về đ/c Chu Anh Tuấn, 

số điện thoại 0935.953.977 để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 

- HT, các PHT; 

- CB, GV, HS, kế toán; 

- Niêm web; 

- Lưu: VT. 
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