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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 591 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Điều 1: Đối tượng dự thi
1. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có
khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô
hình kinh doanh mới và dự kiến có triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động
không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
lần đầu.
3. Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể
tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
(KNĐMST).
Điều 2. Lĩnh vực dự thi
1. Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả
các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
2. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh
vực theo định hướng phát triển của tỉnh và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi
có ứng dụng công nghệ, như: công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ
sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ
bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các
loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất
lượng.
Điều 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi
1. Hồ sơ dự thi: Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt,
không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-1a hoặc M-1b);
b) Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu
M-2);
c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).
Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về Cuộc thi được đăng tải tại website:
https://skhcn.thuathienhue.gov.vn hoặc https://codokhoinghiep.thuathienhue.gov.vn/.
2. Thời hạn đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi
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a) Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 30/9/2022;
b) Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi: Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan
thường trực Cuộc thi, địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà 6 tầng, Khu Hành chính tập trung
tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3833859 - Fax: 0234.3845093;
c) Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được
tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ.
Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: ndnphuoc.skhcn@thuathienhue.gov.vn;
d) Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công
bố kết quả cuộc thi. Cơ quan thường trực Cuộc thi sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.
đ) Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng cho các ý tưởng, dự
án KNĐMST được lựa chọn: dự kiến tháng 11/2022.
Các hoạt động hỗ trợ: Hướng dẫn viết hồ sơ dự thi; tổ chức hội nghị, tập
huấn, tọa đàm về kiến thức, kỹ năng KNĐMST cho các tổ chức, nhóm cá nhân,
cá nhân liên quan Cuộc thi.
Điều 4. Các vòng thi
1. Vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa
chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng bán kết.
Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tập huấn về kỹ năng thuyết trình; lập kế
hoạch; kết nối cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý
tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng bán kết.
2. Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa
chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng chung kết. Đại diện các tác giả của hồ
sơ dự thi được lựa chọn từ vòng sơ khảo sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội
đồng Giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả.
Các hoạt động hỗ trợ: Tổ chức tập huấn về kỹ năng thuyết trình; lập kế
hoạch cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp
được chọn tham gia vào vòng chung kết.
3. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương
ứng với cơ cấu giải thưởng. Đại diện các tác giả của hồ sơ dự thi được lựa chọn từ
vòng bán kết sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo, các nhà
đầu tư, khán giả.
Điều 5. Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi
1. Ban Tổ chức Cuộc thi do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ làm trưởng ban; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công
nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại học Huế, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hiệp hội Doanh
nghiệp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh,
Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh là thành viên.
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Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi được sử dụng con dấu của cơ quan công tác
để điều hành các hoạt động của Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Ban Thư ký do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập, có
nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức triển khai các hoạt động của Cuộc thi.
3. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định, gồm:
đại diện sở, ban, ngành; đại diện quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; doanh
nhân, nhà khoa học; chuyên gia về khởi nghiệp.
Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các
hồ sơ dự thi.
4. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Hội đồng Giám khảo Cuộc thi
không được tham gia dự thi.
Điều 6. Tiêu chí chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp
1. Tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án.
2. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án.
3. Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án.
4. Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế-xã hội của ý tưởng, dự án mang lại.
5. Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án.
6. Khả năng thuyết trình (đối với vòng chung kết).
7. Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự án.
Quy chế chấm thi, nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Tổ chức Cuộc thi
quy định.
Điều 7. Đánh giá, xếp loại ý tưởng, dự án khởi nghiệp
1. Vòng sơ khảo: 2 bước
a) Bước 1: Ban Thư ký rà soát hồ sơ đảm bảo điều kiện dự thi về nội dung
và hình thức;
b) Bước 2: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối với từng hồ sơ dự
thi theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
2. Vòng bán kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả
năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng
bán kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
3. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá hồ sơ và khả
năng thuyết trình, trả lời câu hỏi của đại diện tác giả có hồ sơ dự thi vào vòng
chung kết theo thang điểm do Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
Căn cứ kết quả của Hội đồng Giám khảo vòng chung kết, Cơ quan thường
trực Cuộc thi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả Cuộc thi.
Điều 8. Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi
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1. Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và tiền
thưởng, cụ thể gồm:
a) 01 Giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng);
b) 02 Giải nhì: trị giá mỗi giải 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi
triệu đồng);
c) 03 Giải ba: trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu
đồng);
d) 03 Giải khuyến khích: trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm
triệu đồng).
Trong đó: Nguồn kinh phí để trao giải thưởng được sử dụng từ các nguồn
tài trợ hợp pháp khác.
Đối với các ý tưởng, dự án đạt giải nhì trở lên: Cơ quan thường trực Cuộc
thi đề xuất với UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đặt hàng thông qua thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo
quy định).
2. Giải thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và
tiền thưởng, gồm: 02 Giải, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười
triệu đồng chẵn).
Trong đó, Nguồn kinh phí để trao giải thưởng được sử dụng từ nguồn kinh
phí của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Các hoạt động hỗ trợ khác
a) Các hồ sơ đạt giải Cuộc thi được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Quyết định
số 07/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên
Huế ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
b) Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Khoa học
và Công nghệ và các tổ chức có liên quan tuyển chọn tối đa 03 nhóm khởi
nghiệp có tiềm năng phát triển nhất và đã bước qua giai đoạn “ươm mầm” bắt
đầu tiến vào giai đoạn “khởi nghiệp” để cho vay hỗ trợ vốn theo quy định, mỗi
nhóm không quá 25.000.000 đồng.
c) Các hỗ trợ khác (nếu có).
Lưu ý: Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền ghi hình, chụp hình, ghi âm ý
tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp
khởi nghiệp để sử dụng quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc
dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây nguy hại đến quyền sở hữu trí tuệ.
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham gia
Cuộc thi (hay còn gọi là nhóm tác giả, tác giả)
1. Thực hiện các quy định của Thể lệ Cuộc thi, không vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về chính xác của thông tin trong
hồ sơ dự thi; sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác

5
giả. Các ý tưởng, dự án dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến
hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.
2. Không sử dụng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã dự thi và đạt giải
Cuộc thi cấp tỉnh hoặc cấp cao hơn để tham gia dự thi. Cam kết tham gia tất cả
các hoạt động xuyên suốt Cuộc thi.
3. Không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của
những ý tưởng đã được đưa vào sử dụng của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh
nghiệp ở trong và ngoài nước.
4. Để rút khỏi Cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp khởi nghiệp
dự thi phải thông báo với Cơ quan thường trực Cuộc thi bằng văn bản trước thời
gian hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi.
5. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi ý
tưởng, dự án dự thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước pháp luật.
6. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến các hỗ trợ được thực
hiện theo đúng quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả của các ý tưởng,
dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lựa chọn chịu trách nhiệm./.

