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/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Thể lệ Cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Nghệ An năm 2020
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM KIẾM Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP
SÁNG TẠO TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020
Căn cứ Quyết định số
/KH-UBND ngày
/ /2020 của UBND tỉnh V/v
ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm
2020;
Căn cứ Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/
/2020 của UBND tỉnh về
việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm
2020;
Căn cứ kết luận tại cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tỉnh Nghệ An ngày / /2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2020.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2020 và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các thành viên BTC cuộc thi;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thường trực BTK.
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THỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm kiếm Ý tưởng Khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Nghệ An
năm 2020
(ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTC ngày / /2020 của Ban Tổ
chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2020)
Điều 1. Đối tượng, phạm vi:
1. Đối tượng:
Thể lệ này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh
nghiệp khởi nghiệp đăng ký dự thi, có sản phẩm, 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 dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Khuyến khích các sản phẩm, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ và đã có
sản phẩm cụ thể.
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.
Mỗi tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (gọi tắt là
người dự thi) có thể tham gia một hay nhiều sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo. Mỗi nhóm cá nhân không quá 5 thành viên.
2. Phạm vi áp dụng:
Thể lệ này quy định chi tiết về quy trình xét chọn và tặng thưởng các dự án
đạt giải thưởng cuộc thi “Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Nghệ
An năm 2020 thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Điều 2. Hồ sơ, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi:
Hồ sơ dự thi gồm 09 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times
New Roman, cỡ chữ 14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:
a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu M-1a; M-1b);
b) Thuyết minh sản phẩm, dự án khởi nghiệp theo mẫu (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 đăng tải tại Website của Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, www.ngheandost.gov.vn
2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi.
a. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ dự thi trước 17 giờ 00, ngày 31/7/2020
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b. Địa chỉ nhận hồ sơ:
Sở Khoa học và Công nghệ,
75 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
- 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.
- Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công
bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.
Điều 3. Quy trình xét chọn
1. Vòng sơ tuyển: Hội đồng chấm thi đánh giá và chấm điểm trực tiếp trên hồ
sơ dự thi. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm được quy định tại điều 4 của Thể lệ này.
Kết quả vòng sơ tuyển lựa chọn tối đa không quá 20 hồ sơ dự thi để tham gia dự thi
vòng chung kết.
2. Vòng chung kết: Hội đồng chấm thi đánh giá, chấm điểm phần thuyết trình
và trả lời câu hỏi của tác giả, đại diện nhóm tác gỉa 20 hồ sơ đã được qua vòng sơ
tuyển. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm được quy định tại mục điều 4 của Thể lệ này.
Kết quả đánh giá, chấm điểm vòng chung kết là căn cứ đánh giá xếp loại giải
thưởng của cuộc thi.
Thời gian phần thi thuyết trình tối đa 30 phút / 01 dự án khởi nghiệp. Trong
đó: phần trình bày của tác giả, đại diện nhóm tác giả về nội dung của dự án thời
gian tối đa 5 phút; phần câu hỏi của Hội đồng chấm thi và trả lời của tác giả, đại
diện nhóm tác giả thời gian tối đa 25 phút. Trong phần thi thuyết trình tác giả được
quyền sử dụng các clip để giới thiệu về sản phẩm, dự án hoặc đưa sản phẩm đến
trình diễn.
Hội đồng chấm thi được quyền ghi hình và phát trên các phương tiện thông tin
đại chúng về nội dung buổi thi thuyết trình.
3. Các hoạt động hỗ trợ: Trong quá trình tổ chức cuộc thi, người dự thi sẽ
được Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành hỗ trợ hướng dẫn viết hồ sơ dự
thi, các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, như tư duy, kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng kêu gọi vốn, sở hữu trí tuệ,…
Điều 4. Tiêu chí chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp
a) Tổng số điểm tối đa: 100 điểm, trong đó:
Stt
1

2

Tiêu chuẩn chấm điểm
Tính đổi mới, tính sáng tạo

Điểm tối đa
25

- Đã được cấp văn bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ

25

- Chưa được bảo hộ nhưng có tính mới, tính sáng tạo

15

Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng

25

3

-

Khả năng thương mại hóa

15

-

Khả năng tăng trưởng

10

3

Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện

15

4

Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội mang lại

10

5

Nguồn lực thực hiện

25

-

Nguồn nhân lực

15

-

Nguồn lực tài chính, Cơ sở vật chất, trang thiết bị

10

Tổng số điểm

100

b) Phiếu chấm điểm: theo Phụ lục đính kèm.
c) Đánh giá và lựa chọn các hồ sơ vào Vòng chung kết Cuộc thi:
Các hồ sơ xếp loại Đạt để được vào dự thi vòng chung kết phải có tổng số điểm
từ 50 điểm trở lên, không có tiêu chuẩn thành phần nào 0 điểm.

Điều 5. Hội đồng chấm thi
1. Thành phần và số lượng thành viên Hội đồng chấm thi
Hội đồng chấm thi do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi quyết định, thành phần
gồm đại diện lãnh đạo sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng, đại diện các sở, ngành, các
nhà khoa học, các chuyên gia, đại diện các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp, doanh nhân. Số lượng thành viên Hội đồng chấm thi từ 9 đến 11 người.
2. Nguyên tắc làm việc của các Hội đồng:
a) Kỳ họp của Hội đồng chấm thi phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội
đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch.
b) Hội đồng đánh giá các sản phẩm, dự án dự thi theo nguyên tắc độc lập,
công bằng, dân chủ và khách quan. Những sản phẩm, dự án đạt giải cuộc thi
phải được ít nhất 2/3 số phiếu đề nghị của tổng số thành viên Hội đồng.
c) Mỗi thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh
giá Hồ sơ dự thi bằng văn bản.
3. Nhiệm vụ của Hội đồng: Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá, chấm
điểm đề xuất lựa chọn sản phẩm, dự án đạt giải báo cáo Ban Tổ chức để trình
UBND tỉnh xem xét, quyết định.
4. Chế độ Hội đồng: chế độ thù lao chi các thành viên Hội đồng chấm thi
được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Quyết định số 12/2016/QĐUBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh, về việc ban hành định mức xây dựng
dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 6. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi
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- 01 Giải Nhất: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và mức tiền thưởng bằng
25 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm xét thưởng.
- 02 Giải Nhì: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và mức tiền thưởng bằng
20 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm xét thưởng.
- 03 Giải Ba: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và mức tiền thưởng bằng
15 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm xét thưởng.
- 04 Giải khuyến khích: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và mức tiền
thưởng bằng 10 lần mức lương tối thiểu tại thời điểm xét thưởng.
- Các công trình đạt vòng sơ tuyển được dự thi vòng chung kết được Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen về thành tích đóng góp vào hoạt động
sáng tạo khoa học công nghệ.
- Đối với các công trình đạt vòng sơ tuyển được dự thi vòng chung kết nếu tác
giả là đoàn viên thanh niên sẽ được Bí thư Tỉnh đoàn tặng Giấy khen tuổi trẻ sáng
tạo khoa học và công nghệ.
- Tất cả các tác giả tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ
An năm 2020 được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.
- Các tác giả đạt giải cuộc thi sẽ được các Nhà đầu tư, tài trợ tặng thưởng hoặc
hỗ trợ khởi nghiệp (nếu có).
- Các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đạt từ giải khuyến khích trở lên sẽ được giới
thiệu tham gia cuộc thi TECHFEST Vùng Bắc Trung bộ do Bộ Khoa học và Công
nghệ tổ chức, được các sở, ban, ngành giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp, nhà đầu tư để hỗ trỡ khởi nghiệp; được tham gia miễn phí các khóa đào tạo
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức; được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo kế
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và các
chính sách đã được UBND tỉnh ban hành.
Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh
nghiệp khởi nghiệp tham gia dự cuộc thi
1. Thực hiện các quy định của Quy chế cuộc thi, không xâm 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
giả. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành
đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi dự thi và công bố giải.
2. Không sử dụng các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đã dự thi đạt giải và
được công bố công khai tại các cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia
dự thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản
phẩm, dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham
gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.
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3. Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết 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, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.
4. Để rút khỏi cuộc thi, người dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức cuộc
thi bằng văn bản trước khi hết hạn nộp hồ sơ dự thi.
5. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản
phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
pháp luật.
Điều 8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả, việc vi phạm quy định,
trình tự, thủ tục xét giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và gửi cho Sở
Khoa học và Công nghệ.
2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo pháp luật khiếu nại và tố
cáo và các quy định pháp luật có liên quan.
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN
Trần Quốc Thành
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