DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh nghệ An năm 2020
Tối ngày 25/9 vừa qua, Lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh Nghệ An năm 2020 do Sở Khoa học và Công nghệ
Nghệ An chủ trì đã được diễn ra trang trọng tại Trường Đại học
Vinh. Đây là năm thứ ba cuộc thi được tổ chức, đã ghi nhận thêm nhiều
dự án khởi nghiệp đầy tiềm năng.

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An” là một trong những hoạt
động nằm trong Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn
2017-2020 để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng
phát triển khoa học - công nghệ, tài sản trí tuệ. Cuộc thi được phát động nhằm tìm
kiếm, chọn lọc các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng phát triển, tạo
môi trường để các ý tưởng, dự án kinh doanh tìm kiếm cơ hội đầu tư, hỗ trợ về tài
chính. Đồng thời, khuyến khích động viên các tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo
mới mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Sau 2 năm (2018-2019) tổ chức thành công, Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Nghệ An đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực của các startup đến từ nhiều
địa phương, doanh nghiệp. Năm 2020, cuộc thi tiếp tục thu hút nhiều ý tưởng/dự án
khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp và dịch vụ du lịch.
Với hơn 100 hồ sơ dự án tham gia, qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 21
dự án vào vòng chung khảo. Một điều dễ nhận thấy là năm nay, các ý tưởng/dự án
có chất lượng cao và đồng đều hơn, các starup đã trình bày ý tưởng/dự án một cách
tự tin, thuyết phục và chuyên nghiệp hơn. Sau một ngày tổ chức thuyết trình, Hội
đồng Giám khảo đã chọn ra 10 dự án tiêu biểu, có tiềm năng để trao giải, gồm 1
giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.
Trong số này, Tạp chí KH&CN Nghệ An trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung
các dự án đạt giải.
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DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐẠT GIẢI
CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020
(Theo Quyết định số 290/QĐ-KH&CN ngày 25 tháng 9 năm 2020)

I. Giải Nhất
Dự án: Chanh Thiên Nhẫn - Hành trình
theo dấu chân người.
Tác giả: Đặng Văn Hóa - Hợp tác xã
Chanh Nam Kim, Nam Đàn.
II. Giải Nhì
Dự án: Các sản phẩm chế biến từ cây
Sen.
Tác giả: Phạm Kim Tiến - Hợp tác xã
nông nghiệp Sen Quê Bác.
II. Giải Ba
Dự án: Thảo dược tắm gội Come-on.
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn
Thị Hằng, Nguyễn Thu Trang, Lê Thị Hóa Công ty TNHH Thương mại Hà Duy Minh.
II. Giải Khuyến khích
1. Dự án: Trang trại hoa nàng Y La.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh - Hợp tác xã
Việt Xanh.
2. Dự án: Xây dựng chuỗi giá trị sản
phẩm Trà Hoa Vàng.
Tác giả: Lang Thị An - Công ty Cổ phần
Công nghệ xanh Kim Sơn.

3. Dự án: Ngôi nhà quê Bác.
Nhóm tác giả: Lê Sỹ Hưng, Lê Hữu Thắng Liên hiệp Hợp tác xã tiêu biểu quê Bác.
4. Dự án: Chuỗi sản phẩm giá trị cao Dâu - Tằm
- Tơ Lam Giang.
Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Lung, Nguyễn Kim
Giang, Lê Anh Quang, Nguyễn Viết Cường,
Nguyễn Nguyên Mạnh - Công ty TNHH MTV Dâu
Tằm Tơ Lam Giang.
5. Dự án: Giải pháp quy trình và công nghệ cho
các doanh nghiệp SMEs.
Nhóm tác giả: Nguyễn Cảnh Thi, Nguyễn Mạnh
Cường, Nguyễn Hải Minh, Trần Thanh Hưng, Rudy
Palattao, Nguyễn Anh Túc, Nguyễn Thị Thủy Linh
- Công ty Cổ phần Good To Creat.
6. Dự án: Hệ thống thiết bị thông minh hỗ trợ
tập luyện môn bóng bàn.
Tác giả: Quách Thanh Bình - Trường THPT Hà
Huy Tập.
7. Dự án: Thiết kế, chế tạo và thương mại hóa
dây chuyền công nghệ máy gạch LEHO.
Nhóm tác giả: Hồ Hoàng Phúc, Hoàng Nguyên
Dung, Hồ Xuân Vinh - LEHO.
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