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Khởi sự kinh doanh nông nghiệp

MỤC ĐÍCH
Khuyến khích tinh thần sáng
tạo, khơi dậy tiềm năng và phát
huy khả năng tư duy, sáng tạo
của sinh viên.

Tạo nguồn dự án kinh doanh
có chất lượng, tính ứng dụng
và khả thi trong kinh doanh
nông nghiệp.

Tạo môi trường trau dồi kiến
thức, rèn luyện kỹ năng, ứng
dụng lý thuyết đã học vào
thực tế.

Khuyến khích phong trào khởi
nghiệp trong sinh viên cũng
như thương mại hóa các dự án
kinh doanh của sinh viên.

NỘI DUNG CUỘC THI
Lĩnh vực dự thi: Ưu tiên tất cả các dự án kinh doanh liên quan đến nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Ghi chú: các dự án kinh doanh phải thể hiện sự sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và
tính thực tiễn, dễ thực hiện, và thương mại hóa dựa vào nhu cầu của thị trường và khách
hàng.
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VÒNG THI
KẾT NỐI (01 - 31/5/2018): Ban tổ chức tổng hợp dự án kinh doanh
gửi về dự thi, sàn lọc các dự án kinh doanh không phù hợp thể lệ.
Gửi ban giám khảo chấm sơ loại các dự án kinh doanh hợp lệ.
ƯƠM MẦM (06- 08/2018): 50 dự án kinh doanh được chọn sẽ được
tham gia tập huấn trang bị kỹ năng dự thi vòng chung kết.
CHẮP CÁNH (từ 09/2018): Vòng chung kết, thuyết trình bảo vệ dự án,
các ý tưởng đoạt giải sẽ được chắp cánh và đưa vào thị trường.

ĐỐI TƯỢNG
DỰ THI
Tất cả sinh viên của các trường
đại học cao đẳng khu vực phía
Nam và Tây Nguyên (không quá
03 thành viên/nhóm)
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TIMELINE
#1 KẾT NỐI

#2 ƯƠM MẦM
05/2018

Bắt đầu 01/2018
THU THẬP Ý TƯỞNG DỰ THI

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW
"KHỞI NGHIỆP LÀ THÁI ĐỘ SỐNG"

Gửi dự án kinh doanh dự
thi.

Lan tỏa thông tin chương
trình.

Nộp phiếu đăng ký dự
án kinh doanh cho Ban
tổ chức trước 16h ngày
31/5/2018. Theo đường
link:

Truyền cảm hứng, định
hướng tinh thần khởi
nghiệp phù hợp.

https://goo.gl/forms/vUmlkDNhljHY1KO93

06/2018
CHẤM ĐIỂM VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
VÒNG 1

Tổng kết và gửi bài cho Ban
giám khảo chấm từ ngày
01/06 đến 10/7/2018 để
chấm vòng loại và công bố
top 50 ý tưởng lọt vào vòng
trong.

Giải đáp thắc mắc, hướng
dẫn thực hiện hồ sơ
chương trình.

04/2018
TIMELINE CUỘC THI "KHỞI SỰ
KINH DOANH NÔNG NGHIỆP" DÀNH CHO S
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#3 CHẮP CÁNH
08/2018
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT
TRIỂN Ý TƯỞNG

Chuỗi lớp tập huấn kỹ năng
lãnh đạo - hành động.
Ra mắt Ban cố vấn chuyên
môn.
Tham quan thực tế.

09/2018
HỖ TRỢ SAU CUỘC THI

Các nhóm thí sinh sau khi hoàn thành giai đoạn 2# UƠM MẦM sẽ có
cơ hội được bảo vệ kế hoạch kinh doanh của mình trước các quỹ đầu
tư, các tổ chức tài trợ quốc tế, các nhà đầu tư thiên thần là đối tác của
Ban tổ chức để giúp cho ý tưởng kinh doanh được thực sự cất cánh,
đưa vào thị trường.

Kết nối các nguồn lực phù
hợp.

SINH VIÊN KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NGUYÊN
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NỘI DUNG TẬP HUẤN
TƯ DUY KHỞI
NGHIỆP

,,
KỸ NĂNG THIẾT
LẬP DỰ ÁN KINH
DOANH

,,

,,

KỸ NĂNG
POWERPOINT VÀ
THUYẾT TRÌNH

,,

KẾT NỐI VỚI CÁC
NHÀ TƯ VẤN
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CƠ CẤU
GIẢI THƯỞNG

01
02
03
05
10

GIẢI ĐẶC BIỆT
10.000.000 đ/ giải

GIẢI NHẤT
5.000.000 đ/ giải

GIẢI NHÌ
3.000.000 đ/ giải

GIẢI BA
2.000.000 đ/ giải

GIẢI KHUYẾN KHÍCH
1.000.000 đ/giải.
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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

ĐƠN BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

“Bạn không cần phải có một công ty với 100
nhân viên để có thể phát triển một ý tưởng”
Larry Page, đồng sáng lập Google

- Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
- Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học
và Công nghệ Việt Nam
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