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Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp UNETI  

năm học 2019-2020”  

 

Căn cứ Kế hoạch số 643/KH-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng 

sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI năm học 2019-2020”; 

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc thành lập Ban Giám khảo chấm 

vòng Bán kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên UNETI” năm học 2019-2020”; 

Căn cứ kết quả chấm vòng Bán kết của Ban Giám khảo cuộc thi ngày 27/6/2020, 

Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo tổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo 

khởi nghiệp UNETI năm học 2019-2020”, cụ thể như sau: 

1. Danh sách 09 ý tưởng có tính khả thi, được Ban Giám khảo lựa chọn tham gia 

tiếp vòng Chung kết(theo file đính kèm) 

2. Thời gian, địa điểm, thành phần: 

2.1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 08h00 ngày 04 tháng 7 năm 2020. 

- Địa điểm: Hội trường H.H1, ngõ 454 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

- Ghi chú: Xe đón CBVC, SV từ NĐ đi HN lúc 06h00’, ngày 04/7/2020, tại 353 – Trần 

Hưng Đạo – Nam Định. 

2.2. Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban tổ chức, Ban Giám khảo, 

chuyên gia, lãnh đạo các Phòng QLKH, Đào tạo, CTSV, TCKT, HCQT, Lãnh đạo khoa 

chuyên môn có ý tưởng vào thi vòng chung kết, Ban thường vụ Đoàn thanh niên, GV hướng 

dẫn, các nhóm SVtham gia thi và các thầy cô giáo, sinh viên quan tâm đến đến cổ vũ cuộc 

thi. 

3. Kế hoạch thực hiện Vòng Chung kết: 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Địa điểm 
Đơn vị thực hiện 

1 
Bốc thăm thứ tự thuyết trình ý 
trưởng trong vòng Chung kết 

Ngày 
01/7/2020 

P.201, 456 
Minh Khai 

Ban tổ chức, 
GV hướng dẫn và 

các nhóm SV 

2 

Chỉnh sửa, hoàn thiệnbản thuyết 
trình, sản phẩm và Clip quay 
thuyết minh ý tưởng (clip không 
quá 5 phút) để tham gia thi vòng 
Chung kết nộp cho Ban tổ chức 

Trước ngày 
03/07/2020 

Phòng Quản 
lý khoa học 

Các Khoa, GV 
hướng dẫn và các 

nhóm SV 

3 

Tổ chức thi vòng Chung kết: 
+ Thuyết trình ý tưởng trước 
BGK (tối đa 10 phút) 
+ Trưng bầy sản phẩm tại Hội 
trường H.H1 

Cả ngày 
04/07/2020(t

ừ 8h00’) 

Hội trường 
H.H1, 454 
Minh Khai 

Ban Giám khảo, 
Ban tổ chức, chuyên 
gia, Lãnh đạo khoa, 
GV hướng dẫn và 

các nhóm SV 

4 
Họp Ban giám khảo để tổng hợp 
kết quả gửi Ban tổ chức để công 
bố. 

16h00’ ngày 
04/07/2020 

P.201, 456 
Minh Khai 

Ban Giám khảo, 
Ban tổ chức 

5 Trao giải cuộc thi  7h00, ngày Hội trường  Ban tổ chức 
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4. Thể lệ Cuộc thi bình chọn clip thuyết minh ý tưởng được yêu thích nhất 

- Nhà trường công bố các clip thuyết minh ý tưởng vòng chung kết trên Page: 

https://www.facebook.com/uneti.edu.vn/. Clip thuyết minh ý tưởng nào được yêu thích nhất sẽ 

được công bố vào hôm trao giải cuộc thi ngày 12/07/2020. 

- Thời gian bình chọn từ ngày 04/07/2020 đến 12h00’ ngày 10/07/2020. 

-Cán bộ giảng viên và sinh viên tham gia bình chọn bằng cáchLike, Comment, Share 

Clip dự thi đã được đăng tải. 

- Cách tính điểm (1 Like = 1 điểm; 1 Comment = 2 điểm; 1 Share = 3 điểm) 

Lưu ý: Một nick facebook chỉ được tính điểm comment một lần và có chứa 

Hashtag#SangtaokhoinghiepUNETI2020, trường hợp khác sẽ không được tính điểm. Một nick 

facebook chỉ tính điểm share 1 lần/ngày. 

5. Phân công nhiệm vụ: 

STT Đơn vị phụ 

trách 

Nội dung công việc Ghi 

chú 

1 Phòng CTSV 

Phòng QLKH 

- Lập kế hoạch, dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng phê 

duyệt 

- Thông báo kế hoạch đến các đơn vị trong toàn trường. 

- Hỗ trợ chuyên môn, tổng hợp hồ sơ dự thi, mời Ban 

giám khảo, chấm thi, công bố kết quả. 

- Tổ chức trưng bầy các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp vòng 

chung kết. 

- Chuẩn bị hồ sơ cho BTC và BGK chấm vòng chung kết 

- Tìm đối tác hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng đạt giải cao chuẩn 

bị cho cuộc thi các cấp tổ chức 

- Huy động SV tham dự cổ vũ 

- Cử CB hỗ trợ cuộc thi, cộng điểm rèn luyện cho sinh 

viên 

 

2 Các Khoa 

chuyên môn 

- Thông báo cuộc thi tới toàn thể cán bộ giảng viên và các 

lớp sinh viên, khuyến khích sinh viên tham gia 

- Đôn đốc các nhóm ý tưởng chỉnh sửa, hoàn thiệnbản 

thuyết trình, sản phẩm và Clip quay thuyết minh ý tưởng 

(clip không quá 5 phút) để tham gia thi vòng Chung kết 

nộp cho Ban tổ chức. 

- Cử giảng viên hỗ trợ các nhóm ý tưởng chuẩn bị sản 

phẩm phục vụ công tác thuyết minh ý tưởng tại vòng 

chung kết cuộc thi. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm đối tác và các 

nhà tài trợ. 

 

3 Phòng Tuyển 

sinh và truyền 

thông 

- Triển khai thông tin chung kết cuộc thi tới các đơn vị, 

đăng tin lên website nhà trường 

- Hỗ trợ thiết kế, in ấn các ấn phẩm truyền thông cho 

vòng Chung kết cuộc thi. 

- Cử nhân sự hỗ trợ quay phim, chụp ảnh  đưa tin, bài trên 

các phương tiện thông tin đại chúng 

- Mời báo chí, truyền hình đưa tin về cuộc thi 

- Cử cán bộ tham gia các công việc do BTC phân công  

 

4 Phòng Đào tạo - Phối hợp chuẩn bị Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh 

Khai. 

- Chuẩn bị các thiết bị, âm thanh, máy chiếu, bàn ghế... để 

phục vụ cho cuộc thi. 
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- Cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm ý tưởng trình 

bầy 

- Tham gia các công việc do BTC phân công 

5 Phòng Tài 

chính kế toán 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm đối tác và các 

nhà tài trợ 

- Chuẩn bị kinh phí để tổ chức chương trình theo kế 

hoạch đã được phê duyệt 

- Chuẩn bị quà tặng cho khách mời 

 

6 Phòng Hành 

chính quản trị 

- Tổ chức trang trí khánh tiết phục vụ chung kết cuộc thi 

- Đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình 

- Chuẩn bị nước uống, hoa tặng phục vụ hôm trao giải 
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- Thiết kế Giấy chứng nhận cho nhà tài trợ và các nhóm ý 

tưởng đạt giải, thẻ BTC, BGK... 

- Chuẩn bị Hội trường H.H1 cơ sở 454 Minh Khai. 

- Tham gia các công việc do BTC phân công 

 

7 Đoàn thanh 

niên – Hội 

sinh viên 

- Chuẩn bị lực lượng hỗ trợ công tác an ninh trật tự, lễ 

tân, bàn ghế... phục vụ chung kết cuộc thi 

- Phổ biến thông tin cuộc thi và thời gian tổ chức cuộc thi 

đến các tổ, đội, nhóm, các CLB và huy động đoàn viên 

tham gia 

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và MC 

- Huy động đoàn viên thanh niên tham gia dự thi và cổ vũ 

cho cuộc thi 

- Tham gia các công việc do BTC phân công 

 

 

Trên đây là kế hoạchTổ chức Chung kết cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Khởi nghiệp sinh 

viên UNETI năm học 2019-2020”. Ban giám Hiệu nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan 

nghiêm túc triển khai để cuộc thi đạt hiệu quả cao.  
 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong trường (để t/h); 

- Các nhóm ý tưởng (để t/h); 

- Website trường; 

- Lưu: VT, QLKH, CTSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 
 
 
 
 

TS. Trần Hoàng Long 

 


