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THỂ LỆ CUỘC THI

TÌM KIẾM TÀI NĂNG KHỞI NGHIỆP

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA TECHFEST 2021

CƠ QUAN CHỈ ĐẠO:

- Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC)

- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban NNVNVNONN)

- Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF)

- Văn phòng Đề án 844 (ISEV)

- Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC)

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST 2021

là chương trình tìm kiếm, hỗ trợ và vinh danh các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới

sáng tạo của người Việt trong và ngoài nước với những nỗ lực chuyển mình, thích ứng,

tồn tại và phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch hiệu quả,

vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.



Cuộc thi kỳ vọng mang đến cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam các kết nối về

nguồn lực tài chính, về đối tác phát triển, về nguồn kiến thức và sự hỗ trợ từ chuyên gia.

Đến với Cuộc thi, các doanh nghiệp tham dự có cơ hội nhận được các giải thưởng tài

chính hấp dẫn và các gói hỗ trợ với tổng trị giá lên đến: 500000 USD, có cơ cơ hội tiếp

xúc với hơn 50 quỹ và nhà đầu tư trong nước quốc tế xuyên suốt các vòng thi, được bảo

trợ truyền thông, quảng bá bởi mạng lưới hơn 200 cơ quan báo đài, được đồng hành hỗ

trợ bởi hơn 40 tổ chức và 80 chuyên gia đa ngành, được đặt gian hàng triển lãm tại nền

tảng online TECHFEST247 cùng các gói hỗ trợ chuyên sâu sau chương trình.

Vòng chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2021 tại Thành phố Hồ Chí

Minh hoặc tổ chức online tùy theo tình hình thực tế của dịch Covid 19. Trong thời gian 3

tháng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021, chuỗi chương trình truyền thông, tương tác trực

tiếp, tư vấn nộp hồ sơ sẽ diễn ra trên các nền tảng online, được phối hợp tổ chức bởi cộng

đồng hỗ trợ khởi nghiệp trên khắp cả nước, cộng đồng chuyên gia về công nghệ, chuỗi

giá trị ngành, và cộng đồng đổi mới sáng tạo của người Việt tại nước ngoài.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1) Cá nhân là người Việt Nam hoặc người gốc Việt đang sinh sống và làm việc

trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề

nghiệp có sản phẩm/ dịch vụ/ công nghệ đổi mới sáng tạo, đã đăng ký thành lập

doanh nghiệp và đã có sản phẩm mẫu;

2) Các cá nhân đăng ký dự thi hợp lệ sau đây gọi là “Đội thi”;

3) Cuộc thi TECHFEST 2021 sẽ có 2 bảng thi dành cho các công ty có những tính

chất đặc trưng sau:

- Bảng Công nghệ (Tech-startup): Dành cho các công ty cung cấp sản

phẩm hoặc dịch vụ công nghệ cho khách hàng và thị trường, bao gồm các sản

phẩm và dịch vụ công nghệ hoàn toàn mới hoặc sử dụng các công nghệ mới để

đạt được sự tăng trưởng và mở rộng quy mô nhanh chóng. Doanh nghiệp có sở

hữu về công nghệ, hoặc đã đăng ký sở hữu trí tuệ.



- Bảng Mô hình kinh doanh Đổi mới sáng tạo (ĐMST) (Innovative

business): Doanh nghiệp có yếu tố Đổi mới sáng tạo trong Mô hình kinh doanh,

sản phẩm/dịch vụ… Ứng dụng công nghệ để tăng tính hiệu quả. Không yêu cầu

những công nghệ đặc biệt. Không yêu cầu sở hữu công nghệ hoặc có đăng ký sở

hữu trí tuệ.

Việc chia thành 2 bảng để tạo điều kiện cho sự đa dạng và công bằng qua các vòng

thi đầu, giúp cho ban giám khảo không bị thiên kiến trong quá trình chấm (có ban

giám khảo quá ưu tiên công nghệ mà không quan tâm yếu tố kinh doanh, và ngược

lại). Việc sát nhập 2 bảng cạnh tranh sẽ bắt đầu từ vòng Bán kết (Top20) để tiến

vào Chung kết (Top10) là 10 đội mạnh nhất về cả yếu tố công nghệ lẫn mô hình

kinh doanh sáng tạo.

III. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC:

Thời gian Hoạt động

16/09/2021 Phát động cuộc thi

16/09 - 12/10/2021 Nhận hồ sơ dự thi

12/09- 12/10/2021 Chuỗi hoạt động phụ: truyền thông quảng bá cuộc thi, diễn đàn trực

tuyến, kết nối chuyên gia, kết nối đầu tư

13/10 - 23/10/2021 Vòng sơ loại theo Làng – Chọn ra top 10 mỗi Làng (3 đội có điểm cao

nhất được vào thẳng top 60, 7 đội còn lại tiếp tục tham gia vòng

Chấm tuyển chọn top 60)

24/10 - 06/11/2021 Vòng chấm tuyển chọn top 60 - Chọn ra 60 đội vào Vòng Đào tạo

07/11- 13/11/2021 Vòng Đào tạo - Chọn ra 20 đội vào Vòng Bán kết

21/11 - 30/11/2021 Bán kết Cuộc thi TECHFEST 2021- Chọn ra 10 đội vào Chung kết

15/12/2021 Chung kết TECHFEST 2021 -  Chọn đội Quán quân

02/2022 - 04/2022 Các hoạt động hỗ trợ sau cuộc thi dành cho Top 10



Lưu ý: Các hoạt động trên đây dự kiến được tổ chức với hình thức online, riêng Vòng
Chung kết có thể được tổ chức tại TP.HCM nếu tình hình dịch Covid 19 được kiểm soát
tốt.

IV. NHẬN HỒ SƠ VÀ SƠ LOẠI THEO LÀNG

1. Thời gian:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 16/09 - 12/10/2021

- Thời gian diễn ra Vòng Sơ loại theo Làng: 13/10 - 23/10/2021

2. Hình thức đăng ký:

- Đội thi tải mẫu hồ sơ, điền thông tin và nộp hồ sơ tại trang chủ chính thức của

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TECHFEST

2021: https://techfest.vn/hoat-dong/tham-gia-cuoc-thi/ hoặc gửi hồ sơ dự thi về

email của BTC: hung.pt@svf.org.vn

- Hồ sơ bắt buộc phải bằng tiếng Anh (hoặc song ngữ Anh - Việt)

- Các đội thi sẽ được chọn lĩnh vực và BTC sẽ phân chia các đội thi vào các làng

theo đúng lĩnh vực trong hồ sơ đăng ký

3. Yêu cầu đối với các đội thi:

- Các công ty có nhiệm vụ điền đầy đủ thông tin yêu cầu bằng tiếng Anh để được coi

coi là đăng ký hợp lệ và được xác nhận là một đội thi.

- Đối với các hồ sơ không cung cấp đủ thông tin hoặc sử dụng ngôn ngữ khác, BTC

sẽ liên hệ theo thông tin được cung cấp để tiến hành bổ sung thông tin. Trong

trường hợp công ty không cung cấp được đầy đủ thông tin, hồ sơ trước ngày kết

thúc nhận hồ sơ không được xem là hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia thi.

4. Hình thức tổ chức thi Vòng Sơ loại:

4.1. Dành cho các đội thi thuộc các Làng Công nghệ TECHFEST 2021:

- Các đội thi có lĩnh vực thuộc các Làng Công nghệ TECHFEST 2021 sẽ tham gia

vào Vòng sơ loại theo Làng do Làng tổ chức. Tại Vòng sơ loại theo Làng, mỗi

làng sẽ chọn ra top 10 đội thi xuất sắc nhất theo thứ tự từ trên xuống (của cả 2

bảng thi). Khuyến khích các làng chọn lựa TOP10 với 5 đội cho mỗi Bảng. Trong

https://techfest.vn/hoat-dong/tham-gia-cuoc-thi/


đó, top 3 đội thi xuất sắc nhất sẽ được vào thẳng top 60 tham gia Vòng đào tạo, 7

đội còn lại thuộc top 10 của mỗi Làng sẽ tiếp tục tham gia Vòng thi tuyển chọn top

60 để chọn ra các đội thi còn lại của top 60 tham gia Vòng đào tạo. Dựa trên số

lượng hồ sơ của mỗi bảng mà các làng lựa chọn, BTC sẽ sắp xếp để đảm bảo top

60 sẽ có 30 đội cho mỗi bảng.

- Mỗi đội có 05 phút trình bày bằng tiếng Anh, 2 phút chiếu video sản phẩm mẫu và

05 phút trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ. Trong trường hợp

kết nối internet không ổn định, đội thi sẽ sử dụng video thay thế cho phần trình

bày.

Lưu ý:

- Hàng tuần BTC sẽ tổng kết số lượng hồ sơ nộp trên hệ thống chung theo từng lĩnh

vực Làng mà doanh nghiệp chọn và gửi hồ sơ cho các Làng theo hai tuần/lần để

chuẩn bị cho hoạt động vòng loại.

- Danh sách các Làng TECHFEST 2021 được nêu tại Phụ lục 3 của tài liệu này.

- Tiêu chí chấm điểm được nêu tại Phụ lục 02 của tài liệu này.

- Thành phần Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ các vòng thi nêu tại Phụ lục 04

của tài liệu này.

4.2. Dành cho các đội thi cõ lĩnh vực không thuộc Làng Công nghệ TECHFEST

2021:

- Các đội thi không thuộc/không tham gia Làng Công nghệ TECHFEST 2021 sẽ

tham gia Vòng thi tuyển chọn TOP 60 cùng với 7 đội còn lại thuộc top 10 của mỗi

Làng để chọn ra các đội thi còn lại của top 60 tham gia Vòng đào tạo.

- Mỗi đội có 05 phút trình bày bằng tiếng Anh, 2 phút chiếu video sản phẩm mẫu và

05 phút trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ. Trong trường hợp

kết nối internet không ổn định, đội thi sẽ sử dụng video thay thế cho phần trình

bày.



V. VÒNG CHẤM TUYỂN CHỌN TOP 60

1.  Thời gian: Từ 24/10 đến 06/11/2021

2. Hình thức tổ chức:

Vòng chấm tuyển chọn TOP 60 của Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo quốc gia TECHFEST 2021 được tổ chức trên nền tảng trực tuyến.
Đối tượng tham gia: Các đội thi có lĩnh vực không thuộc các Làng TECHFEST 2021 và 7
đội còn lại thuộc top 10 của mỗi Làng.

- Mỗi đội có 05 phút trình bày bằng tiếng Anh, 2 phút chiếu video sản phẩm mẫu và

05 phút trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ. Trong trường hợp

kết nối internet không ổn định, đội thi sẽ sử dụng video thay thế cho phần trình

bày.

- Thứ tự thuyết trình: Theo thứ tự ngẫu nhiên.

- BTC tổng hợp điểm số từ Ban giám khảo và góp ý từ Cố vấn công nghệ và công

bố các đội có điểm số cao nhất để bổ sung vào danh sách top 60 đội thi xuất sắc

nhất TECHFEST 2021.

3. Yêu cầu đối với đội thi
- Các đội thi gửi bài dự thi cập nhật cuối cùng và video thuyết trình (độ dài tối đa 05

phút) về  địa chỉ email của BTC trước 24h ngày diễn ra vòng thi.

- Đội thi sẵn sàng tham gia trước thời gian được thông báo 30 phút, chọn nơi có kết

nối ổn định để đảm bảo chất lượng phần thi tốt nhất.

VÒNG ĐÀO TẠO

1. Thời gian: Từ 01/11- 07/11/2021

2. Hình thức tổ chức

Vòng Đào tạo của Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
TECHFEST 2021 được tổ chức trên nền tảng trực tuyến.
Top 60 của cuộc thi được tham gia các hoạt động huấn luyện, đào tạo trực tuyến về mô

hình kinh doanh, kỹ năng thuyết trình gọi vốn, được kết nối với các chuyên gia, đối tác và

nhà đầu tư để đồng hành phát triển đội thi trong tương lai. Đặc biệt, năm nay hoạt động

kết nối chuyên gia, đối tác, đầu tư sẽ được chú trọng nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ

cho các đội thi.



Sau khi hoàn thành chuỗi hoạt động đào tạo, các đội thi tham gia buổi Thuyết trình gọi

vốn trước Hội đồng Nhà đầu tư, tại đây, các Nhà đầu tư sẽ nhận xét và góp ý để các đội

thi hoàn thiện dự án của mình, đồng thời chấm điểm để lựa chọn các đội thi xuất sắc nhất

bước vào vòng Bán kết của cuộc thi.

- Mỗi đội có 05 phút trình bày bằng tiếng Anh, 2 phút chiếu video sản phẩm mẫu và

05 phút trả lời câu hỏi từ Hội đồng Nhà đầu tư. Trong trường hợp kết nối internet

không ổn định, đội thi sẽ sử dụng video thay thế cho phần trình bày.

- Thứ tự thuyết trình: Theo thứ tự ngẫu nhiên.

- BTC tổng hợp điểm số từ Hội đồng Nhà đầu tư và công bố các đội có điểm số cao

nhất để bổ sung vào danh sách top 20 đội thi xuất sắc nhất TECHFEST 2021. Đảm

bảo tỷ lệ 10 đội mỗi bảng thi.

3. Yêu cầu đối với đội thi

a) Các đội thi tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo và kết nối, tuân thủ đúng nội

quy và hướng dẫn của Ban tổ chức

b) Các đội thi chuẩn bị đầy đủ các bài tập về nhà, bài thuyết trình trước các Nhà đầu

tư

V. VÒNG BÁN KẾT

1. Thời gian: Từ 15/11 -  21/11/2021

2. Hình thức tổ chức:

- Vòng Bán kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

TECHFEST 2021 được tổ chức trên nền tảng trực tuyến.

- Mỗi đội có 05 phút trình bày bằng tiếng Anh, 2 phút chiếu video sản phẩm mẫu và

05 phút trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ. Trong trường hợp

kết nối internet không ổn định, đội thi sẽ sử dụng video thay thế cho phần trình

bày.

- Thứ tự thuyết trình: Theo thứ tự ngẫu nhiên.



- BTC tổng hợp điểm số từ Ban giám khảo và góp ý từ Cố vấn công nghệ và công

bố 10 đội có điểm số cao nhất từ 2 bảng để tiến vào vòng Chung kết TECHFEST

2021. Kể từ vòng bán kết sẽ bắt đầu đấu công bằng giữa các đội từ 2 bảng với

nhau, không còn phân biệt. 10 đội bước vào chung kết là 10 đội dung hoà được

yếu tố công nghệ và yếu tố phát triển kinh doanh, tiềm năng thị trường.

3. Yêu cầu đối với đội thi

- Các đội thi gửi bài dự thi cập nhật cuối cùng và video (độ dài tối đa 05 phút) về

địa chỉ email của BTC trước 24h ngày diễn ra cuộc thi.

- Đội thi sẵn sàng tham gia trước thời gian được thông báo 30 phút, chọn nơi có kết

nối ổn định để đảm bảo chất lượng phần thi tốt nhất.

VI. VÒNG CHUNG KẾT

1. Thời gian dự kiến: 15/12/2021

2. Hình thức tổ chức

Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tổ chức online tùy

theo tình hình thực tế của dịch Covid 19.

Nội dung dự kiến như sau:

- 10 đội thi trình bày trực tiếp trước Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ.

- Mỗi đội có 05 phút trình bày bằng tiếng Anh, 02 phút chiếu video thử nghiệm sản

phẩm mẫu và 10 phút trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ.BTC

tổng hợp điểm số và ý kiến từ Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ, công bố Quán

quân, Á quân và Giải ba cuộc thi.



3. Yêu cầu đối với đội thi

- Các đội thi gửi bài dự thi cập nhật cuối cùng về địa chỉ email của BTC trước 24h

ngày diễn ra Vòng thi Chung kết.

- Thứ tự thuyết trình: Theo thứ tự ngẫu nhiên

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Đến với Cuộc thi, các doanh nghiệp tham dự có cơ hội nhận được các giải thưởng tài

chính hấp dẫn và các gói hỗ trợ với tổng trị giá lên đến: 500000 USD, có cơ cơ hội tiếp

xúc với hơn 50 quỹ và nhà đầu tư trong nước quốc tế xuyên suốt các vòng thi, được bảo

trợ truyền thông, quảng bá bởi mạng lưới hơn 200 cơ quan báo đài, được đồng hành hỗ

trợ bởi hơn 40 tổ chức và 80 chuyên gia đa ngành, được đặt gian hàng triển lãm tại nền

tảng online TECHFEST247 cùng các gói hỗ trợ chuyên sâu sau chương trình.



PHỤ LỤC 1.

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT BẢNG CÔNG NGHỆ (TECH-DRIVEN)

VÀ BẢNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (ĐMST) (INNOVATIVE BUSINESS MODEL)

Những tiêu chí trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý dự án hãy chọn bảng thi

có tỷ lệ tiêu chí phù hợp với đội thi của mình nhất

STT
Đặc điểm phân

biệt

Bảng Công nghệ

(Tech-Startup)

Bảng Đổi mới sáng tạo

(ĐMST)

(Innovative business)

1 Công nghệ Công nghệ thường là sản

phẩm chính của doanh

nghiệp hoặc  bắt buộc phải

sử dụng các công nghệ mới

để đạt được sự tăng trưởng

và mở rộng quy mô nhanh

chóng.

Doanh nghiệp cần phải

chứng minh được quyền sở

hữu công nghệ, hoặc có

đăng ký sở hữu trí tuệ.

Không yêu cầu những công

nghệ đặc biệt, doanh nghiệp

có thể chỉ ứng dụng để đạt

được các mục tiêu kinh

doanh  như: Công nghệ

trong lĩnh vực tiếp thị, giải

pháp kế toán, nhân sự…

2 Quy mô thị

trường

Không có giới hạn tăng

trưởng mà tập trung vào gia

tăng càng nhiều thị phần

càng tốt.

Khả năng tăng trưởng bị

giới hạn và chỉ tập trung vào

dịch vụ cho một  nhóm

khách hàng nhất định.



3 Khả năng tăng

trưởng

Mục tiêu tăng trưởng và

chiếm lĩnh thị phần là mục

tiêu hàng đầu.

Lợi nhuận là mục tiêu hàng

đầu và chỉ mở rộng, tăng

trưởng khi thật sự đủ lực và

cần thiết.

4 Tài chính Hướng đến gọi vốn từ các

nhà đầu tư thiên thần, quỹ

đầu   tư mạo hiểm,  nhà  đầu

tư sau đó sẽ đồng hành cùng

công ty startup, tùy vào thỏa

thuận mà doanh nghiệp sẽ

không có trách nhiệm phải

bồi hoàn tiền cùng lãi  suất

cho các khoản đầu tư nếu

khởi nghiệp thất bại.

Hướng đến mục tiêu tự chủ,

đa số các khoản tiền bên

ngoài  doanh nghiệp huy

động được sẽ phải trả lại

vào một ngày nào đó với

một mức lãi suất nào đó

như: vay ngân hàng,…

5 Đội ngũ và quản lý Doanh nghiệp được thúc

đẩy phát triển nhanh chóng,

số lượng nhân viên, nhà đầu

tư, giám đốc và các bên liên

quan khác mà nhà lãnh đạo

phải làm việc cùng ngày

càng tăng.

Mở rộng đội ngũ nhân sự

của doanh nghiệp theo giới

hạn của sự tăng trưởng và

khả năng quản lý của nhà

lãnh đạo.

6 Chiến lược thoái

vốn

Doanh nghiệp sẽ chuyển

sang giai đoạn tiếp theo

thông qua một hợp đồng

mua bán lớn hoặc IPO –

chào bán  chứng khoán công

khai.

Phát triển doanh nghiệp và

biến nó thành một doanh

nghiệp gia đình hoặc bán

nó.



PHỤ LỤC 2.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Lưu ý:

Tiêu chí chấm điểm ở Vòng Sơ loại theo Làng có thể được bổ sung hoặc thay đổi trọng số

để phù hợp dựa với đặc thù lĩnh vực của mỗi Làng.

Tiêu chí
Thang điểm

01 10

Độ sáng tạo của ý tưởng

- Đây có phải ý tưởng/

sáng kiến hoàn toàn mới

hay không?

- Cách thức giải quyết vấn

đề có mới hay không?

- Ý tưởng lặp lại/ đã có sản

phẩm tương tự trên thị

trường

- Ý tưởng/ sáng kiến hoàn

toàn mới

- Giải quyết vấn đề cũ

theo cách mới

Giải quyết vấn đề thực tế

- Vấn đề công ty hướng tới

có phải nỗi đau thực sự

của xã hội hay không?

- Khả năng của công ty

giải quyết vấn đề đến

đâu?

- Ý tưởng lặp lại/ đã có sản

phẩm tương tự trên thị

trường Vấn đề không quan

trọng

- Giải quyết nỗi đau chưa

triệt để

- Vấn đề thực sự là nỗi đau

- Giải quyết triệt để và hiệu

quả nỗi đau

Nhu cầu thị trường

- Công ty xác định rõ thị

trường mục tiêu hay

chưa?

- Thị trường  có đủ  lớn để

- Xác định chưa đúng hoặc

đúng nhưng chưa rõ thị

trường mục tiêu

- Thị trường quá nhỏ

- Xác định rõ thị trường

mục tiêu, có mô tả  chi tiết

- Thị trường rất hấp dẫn



tiếp cận hay không?

Kết quả hoạt động kinh

doanh

- Doanh thu/ Lượng giao

dịch hiện tại của công ty;

- Tốc độ tăng trưởng của

công ty.

- Hoạt động không hiệu

quả

- Tốc độ tăng trưởng rất

chậm

- Doanh thu tốt/ Lượng giao

dịch khả quan

- Tốc độ tăng trưởng nhanh

Lợi thế cạnh tranh

- Lợi thế của công ty so với

đối thủ cạnh tranh là gì?

- Rào cản gia nhập ngành

cao hay thấp?

- Không có lợi thế cạnh

tranh

- Rào cản gia nhập ngành

thấp

Lợi thế cạnh tranh rõ ràng,

mạnh mẽ

- Rào cản gia nhập ngành

cao

Kế hoạch kinh doanh

- Mức độ chắc chắn của kế

hoạch kinh doanh?

- Khả năng tăng trưởng,

nhân rộng của công ty

như thế nào?

- Kế hoạch nhiều lỗ

hổng

- Mô hình khó tăng trưởng,

nhân rộng

- Kế hoạch chắc chắn

- Mô hình dễ tăng trưởng,

nhân rộng

Đội ngũ nhân sự

- Năng lực và kinh nghiệm

của đội ngũ có được

chứng minh?

- Năng lực đội ngũ có đáp

ứng được định hướng

phát triển của công ty hay

không?

- Chưa chứng minh được

năng lực và kinh nghiệm

của đội ngũ

- Chưa có người đảm nhiệm

vị trí trọng yếu

- Kinh nghiệm và năng

lực của đội ngũ được thể

hiện rõ nét

Nhân sự chủ chốt của công

ty đảm nhiệm vị trí trọng

yếu



Thuyết trình:

- Tổng quan về phần thuyết

trình?

- Phần thuyết trình không

thể hiện được thông tin

của công ty

- Phần thuyết trình của công

ty rõ ràng, truyền tải đủ và

đúng thông tin

Bảng công nghệ có thêm 01 tiêu chí (so với Bảng Đổi mới sáng tạo) về hành trình phát

triển công nghệ của công ty:

Tiêu chí
Thang điểm

01 10

Tầm nhìn của giải pháp

công nghệ

- Khả năng phát triển của

công nghệ trong tương

lai?

- Công ty có tầm nhìn về

khả năng ứng dụng, phát

triển công nghệ trong

tương lai hay không

- Công nghệ khó áp dụng

vào các lĩnh vực khác

- Công nghệ không phát

triển thêm được

- Công ty không thể hiện

được khả năng phát triển

của công nghệ.

- Công ty thể hiện được tầm

nhìn phát triển và ứng

dụng công nghệ trong

tương lai



PHỤ LỤC 3.

DANH SÁCH CÁC LÀNG CÔNG NGHỆ DỰ KIẾN TỔ CHỨC CUỘC THI LÀNG

NĂM 2021

1. Làng Công Nghệ Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa
2. Làng Công nghệ Giáo dục
3. Làng Công nghệ Đô thị thông minh  (smart city và proptech)
4. Làng Công nghệ Tài chính
5. Làng CN An toàn không gian mạng
6. Làng Công nghệ Logistics
7. Làng Sinh viên và tuổi trẻ khởi nghiệp
8. Làng Sinh viên và tuổi trẻ khởi nghiệp
9. Làng Thách Thức và Sáng tạo xã hội (Social Challenge and Innovation

Village)
10. Làng Công nghệ Y tế và Giải pháp sáng tạo chăm sóc sức khoẻ (Medtech

and Healthcare Innovation Village)



PHỤ LỤC 4.

THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO VÀ HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CÔNG NGHỆ

1. Về Ban giám khảo

Vai trò của Ban giám khảo:

Nhận xét, góp ý và cho điểm các đội thi qua các vòng theo tiêu chí chấm điểm của cuộc

thi

Yêu cầu chuyên môn của Ban giám khảo:

Là các chuyên gia có những thành tựu nổi bật, từng giữ vai trò quan trọng tại các công ty,

tập đoàn, tổ chức có uy tín, am hiểu và có kinh nghiệm dày dặn trong ít nhất một trong

các lĩnh vực sau

- Các lĩnh vực theo chiều dọc: Nông nghiệp, Du lịch, Y tế - Sức khoẻ, Môi trường, Giáo
dục, Đô thị thông minh / Sản xuất thông minh, Bất động sản, Tài chính, An toàn an
ninh thông tin, Logistic,...

- Các lĩnh vực theo chiều ngang: Quản trị vận hành, Sales, Marketing, Tài chính, Nhân
sự, Đầu tư, Chiến lược, Tác động xã hội…

2. Về Hội đồng Cố vấn công nghệ
Vai trò của Cố vấn công nghệ:
Cố vấn cho Ban giám khảo và nhận xét, góp ý cho các đội thi về tính xác thực và khả thi
của công nghệ lõi mà đội thi đang sử dụng cho sản phầm, dịch vụ của mình
Yêu cầu chuyên môn của Cố vấn công nghệ:
Là các chuyên gia công nghệ có những thành tựu nổi bật, từng giữ vai trò quan trọng tại

các công ty, tập đoàn, tổ chức có uy tín, am hiểu và có kinh nghiệm dày dặn trong ít nhất

một trong các lĩnh vực công nghệ: Công nghệ thông tin,  Công nghệ sinh học, Trí tuệ

nhân tạo (AI), Blockchain, Công nghệ điện toán đám mây (Cloud), Dữ liệu lớn (Big

Data),…

Lưu ý: Các yêu cầu chuyên môn của Ban giám khảo và Cố vấn công nghệ có thể được

điều chỉnh, bổ sung để tương thích với lĩnh vực của các đội thi tham gia cuộc thi năm

nay.



3. Cơ cấu Ban giám khảo và Hội đồng Cố vấn công nghệ của các vòng thi

Vòng thi Vòng Sơ loại

theo Làng

Vòng tuyển chọn

top 60
Vòng Đào tạo Vòng Bán kết Vòng Chung kết

Số lượng

Giám khảo

3-5 Giám khảo /

Làng

3-5 Giám khảo /

Cụm

3-5 Giám khảo /

Cụm
7-9 Giám khảo 7-9 Giám khảo

Thành phần

Ban Giám khảo

- Đại diện Làng

(Trưởng làng,

Đồng trưởng làng)

- Chuyên gia trong

lĩnh vực của Làng

do Làng đề cử

- Nhà đầu tư/ đại

diện Quỹ đầu tư

- Đại diện Nhà tài

trợ

- Chuyên gia theo

chiều ngang do

Ban Cuộc thi đề

cử

- Chuyên gia theo chiều ngang do Ban Cuộc thi đề cử

- Chuyên gia theo chiều dọc do Làng đề cử

- Nhà đầu tư/ đại diện Quỹ đầu tư

- Đại diện Nhà tài trợ

- Chuyên gia người Việt tại nước ngoài/ Chuyên gia nước ngoài

- Chuyên gia theo

chiều ngang do

Ban Cuộc thi đề

cử

- Chuyên gia theo

chiều dọc do Làng

đề cử

- Nhà đầu tư/ đại

diện Quỹ đầu tư

- Đại diện Nhà tài

trợ

- Chuyên gia người

Việt tại nước



ngoài/ Chuyên gia

nước ngoài

Số lượng Cố vấn

công nghệ

- 1 cố vấn/ Làng - 1 cố vấn/ Cụm - 1 cố vấn /Cụm - 3 cố vấn - 3 cố vấn

Thành phần của

Hội đồng cố vấn

công nghệ

- Chuyên gia do Ban Cuộc thi đề cử

- Chuyên gia do Làng đề cử

- Chuyên gia người Việt tại nước ngoài/ Chuyên gia nước ngoài


