
 
 

 

Kính gửi: Trưởng các khoa chuyên ngành 

  

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là 

Đề án 1665);  

Thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục (Quyết định số 1230); 

Căn cứ nội dung Kế hoạch số 239/KH-BGDĐT, ngày 16/4/2020 của Bộ GD&ĐT 

về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT, ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT v/v ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 

2020” (SV_STARTUP_2020); 

Ban chỉ đạo Đề án Hỗ trợ SVKN thông báo tuyển chọn ý tưởng khởi nghiệp của 

sinh viên tham gia Cuộc thi “Học sinh, Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 

(SV_STARTUP_2020) của Bộ Giáo dục & Đào tạo, với các nội dung như sau: 

I. Lĩnh vực đề xuất 

Thuộc các ngành/ lĩnh vực đang được đào tạo trong Nhà trường 

II. Đối tượng tham gia, số lượng và tiêu chí lựa chọn ý tưởng 

1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại các khoa chuyên ngành có ý 

tưởng khởi nghiệp.  

2. Số lượng: Mỗi đơn vị đề cử 02 ý tưởng (ưu tiên ý tưởng lấy từ đề tài đạt Giải A 

trong cuộc thi SV NCKH năm học 2019 – 2020) 

3. Tiêu chí: Ý tưởng cần đạt các tiêu chí sau: 

- Khả năng ứng dụng thực tế;  

- Tính khả thi trong sản xuất, kinh doanh;   

- Khả năng đưa ra thị trường; đáp ứng các nhu cầu của thị trường. 

III. Thời gian, địa điểm gửi thông tin ý tưởng 

- Phiếu đề xuất (theo mẫu đính kèm) gửi về: Phòng Công tác Chính trị & Sinh 

viên, email: ctsv@hou.edu.vn. 

- Thời gian: Trước 17.00, ngày 27/9/2020 

Đề nghị các khoa thực hiện theo nội dung thông báo. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
 - Lãnh đạo Nhà trường (để b/c); 

 - Các đơn vị (để t/h); 

 - Lưu VT, Phòng CTSV. 

  

T/M BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

BCĐ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ SVKN 

 

Số: 01/TB-BCĐ 
V/v Tuyển chọn đề tài NCKH của SV 

tham gia Cuộc thi khởi nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020 



 
 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG DỰ ÁN  

THAM GIA CUỘC THI KHỞI NGHIỆP 

 

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐỀ XUẤT 

1. Họ & tên:…………………………………. 

2. Ngày sinh:………………………………… 

3. Số ĐT:……………………….. – Email:………………………… 

4. Lớp:………………. – Sinh viên năm thứ:……………… 

II. THÔNG TIN Ý TƯỞNG DỰ ÁN 

1. Tên ý tưởng dự án:…………………….. 

2. Lĩnh vực:…………………………. (Theo danh mục lĩnh vực gửi kèm) 

3. Tên nhóm/ các thành viên tham gia thực hiện ý tưởng dự án: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

4. Tên chuyên gia/ người hướng dẫn chuyên môn………………………… 

5. Lý do lựa chọn ý tưởng dự án……………….. 

6. Mục tiêu của ý tưởng dự án…………………. 

7. Dự kiến sản phẩm/ mô tả sản phẩm………………………………… 

8. Dự kiến đối tượng khách hàng……………………… 

9. Dự kiến kinh phí thực hiện dự án………………….. 

10. Dự kiến các giai đoạn phát triển của dự án……………………….. 

11. Phương án triển khai……………………………….. 

 

Người viết đề xuất Trưởng khoa 

 

 

 

 

Ghi chú 

1. Phiếu đề xuất ý tưởng dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp được viết trên khổ giấy A4, 

font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, độ dài từ 1-2 trang. 

2. Danh mục lĩnh vực của ý tưởng dự án (Căn cứ theo nội dung Quyết định số 1715/QĐ-

BGDĐT) bao gồm: 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. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

KHOA………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 


