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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH BẮC KẠN 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM 

KIẾM TÀI NĂNG KHỞI NGHIỆP 

ĐMST TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019 

Số:         /BTC 
V/v phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc 

Kạn năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 10  năm  2019 

 

Kính gửi :   - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Trường Cao đăng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn; 

- Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

                             - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 

50/KH-SKHCN ngày  07/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, kế hoạch xây 

dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019,  

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với một số đơn vị tổ chức 

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn năm 

2019” nhằm thúc đẩy sự phát triển cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tại Cuộc thi, các cá nhân, các nhóm khởi nghiệp sẽ trưng bày và thuyết 

trình về sản phẩm hoặc dịch vụ đang triển khai để tìm kiếm cơ hội đầu tư và hỗ 

trợ cho sự phát triển của nhóm khởi nghiệp. Các nhóm đạt giải sẽ được nhận giải 

thưởng tiền mặt, hỗ trợ tư vấn hoàn thiện dự án, kết nối với các chuyên gia đầu 

ngành về khởi nghiệp và các quỹ đầu tư. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bên 

có liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp kết nối và xây dựng kế hoạch phát 

triển một cách sâu rộng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những 

năm tới. 

1. Đối tượng tham gia: Tất cả công dân đang sinh sống, học tập và làm 

việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cá nhân, nhóm cá nhân có 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. 
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2. Sản phẩm và dự án: Tất cả các ngành nghề sản xuất, kinh doanh mà 

Nhà nước không cấm; Khuyến khích sản phẩm khởi nghiệp các ngành nghề sản 

xuất kinh doanh thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn với sự sáng tạo đổi mới về công 

nghệ, mô hình kinh doanh và phát triển bền vững; Ưu tiên các sản phẩm dự án 

có hàm lượng khoa học công nghệ cao và có sản phẩm mẫu để trưng bày.  

3. Đăng kí dự thi:  Tổ chức/cá nhân đăng ký dự thi theo mẫu như phụ lục 

1,2,3 (bản mềm mẫu đăng ký dự thi và Thể lệ cuộc thi được đăng tại website 

http://khcnbackan.gov.vn) gửi bản cứng tới Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn 

kèm theo bản mềm về địa chỉ email: tanht.kh@backan.gov.vn 

4. Thời hạn nộp bài thi: Trước ngày 30/11/2019 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website của Sở Khoa học và 

Công nghệ Bắc Kạn: http://khcnbackan.gov.vn, hoặc liên hệ: Phòng Quản lý 

Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn, Điện thoại: 

0209.3875.968. 

Đề nghị các cơ quan đơn vị thông báo rộng rãi tới cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các doanh nghiệp, các Hợp tác xã 

trên địa bàn hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời cổ vũ tinh thần, động viên các tổ 

chức, cá nhân tích cực tham gia góp phần vào thành công của của cuộc thi./. 

 

Nơi nhận: 
Bản điện tử 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Báo Bắc Kạn; Đài PTTH tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

Bản giấy: 

- Lưu: VT, QLCN&CN. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Đỗ Thị Hiền 

 

 

 

 

 

http://khcnbackan.gov.vn/
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  

tỉnh Bắc Kạn năm 2019 

(Dành cho cá nhân, nhóm cá nhân) 
 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 

 

I. Tên ý tưởng, dự án  ………………………...…………...………….…….…. 

…………………………………………………………………………………… 

II. Tác giả dự thi (Cá nhân, nhóm cá nhân) 

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Điện 

thoại, 

Email 

Nghề nghiệp, 

đơn vị công 

tác, học tập 

(nếu có) 

Ký tên 

1       

2       

3       

….       

Ghi chú: Danh sách tác giả và các thành viên thỏa thuận về phần trăm (%) đóng 

góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu ý 

tưởng do nhóm tác giả tạo ra. 

III. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm  

1. Thuyết minh ý tưởng, dự án                                                                              

2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)              

Cam đoan của người dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự 

thật. 

                                                      …………..…….., ngày ..… tháng ..… năm 2019 

                                                                         Tác giả/đại diện nhóm tác giả  

                                                                                    (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

Phụ lục 1 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  

tỉnh Bắc Kạn năm 2019 

(Dành cho tổ chức, doanh nghiệp) 
 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 
 

I. Tên ý tưởng, dự án…………………………...…………...………….…….…. 

…………………………………………………………………………………… 

II. Thông tin tổ chức, doanh nghiệp 

Tên tổ chức, doanh nghiệp  

Địa chỉ   

Năm thành lập  

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính   

Điện thoại   

Website (nếu có)  

Email (nếu có)  

III. Thông tin người đại diện của ý tưởng, dự án  

Họ và tên   

Năm sinh  

Chức vụ   

Địa chỉ    

Điện thoại   

Email (nếu có)  

IV. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm  

1. Thuyết minh ý tưởng, dự án                                                                              

2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)              

Cam đoan của tổ chức, doanh nghiệp dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ dự 

thi là đúng sự thật. 

                                                     …………..…….., ngày ..… tháng ..… năm 2019 

                                                                         Đại diện tổ chức/ doanh nghiệp  

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 

 

Phụ lục 2 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  

tỉnh Bắc Kạn năm 2019 
 

 

 

Tên ý tưởng, dự án: (ghi như trong Phiếu đăng ký)…………...………….……. 

…………………………………………………………………………………… 

Tên tác giả/đại diện nhóm tác giả:………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tên tổ chức, doanh nghiệp (nếu là tổ chức, doanh nghiệp dự thi):…………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Một số gợi ý xây dựng thuyết minh ý tưởng, dự án: 

1. Giai đoạn của ý tưởng, dự án khởi nghiệp 

 Ý tưởng; 

 Đang xây dựng sản phẩm; 

 Đã có sản phẩm mẫu;  

 Sản phẩm đã có người dùng (ở giai đoạn khảo nghiệm, hoàn thiện sản 

phẩm) 

2. Mô tả về ý tưởng, dự án khởi nghiệp  

Mô tả tổng quát về ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Lý do phát triển ý tưởng, 

dự án này ? Mô hình/kế hoạch kinh doanh ? Tính đổi mới sáng tạo, công nghệ 

(nếu có) của ý tưởng, dự án ? 

3. Thị trường  

Khách hàng là ai ? Tại sao họ sẽ mua/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ý 

tưởng, dự án ? Tiềm năng quy mô thị trường ? Đối thủ cạnh tranh ?..., phương 

pháp tổ chức và quản lý,…, kế hoạch tiếp thị (truyền thông, tổ chức tiêu thụ sản 

phẩm),  

4. Thương mại hóa  

Cách thức bán hàng ? Doanh thu của sản phẩm đến từ những nguồn nào ?... 

5. Nguồn lực thực hiện 

Mô tả về nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án:  

- Nhân lực (các cá nhân thực hiện chính và vai trò trong phát triển ý tưởng, 

dự án). 

Phụ lục 3 
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- Kế hoạch tài chính để thực hiện thành công ý tưởng, dự án (Phương pháp 

thu hút vốn tạo nguồn lực tài chính cho ý tưởng, dự án, tái đầu tư, dự trù tài 

chính cho các năm khi dự án hoạt động,…);  

- Trang thiết bị, công nghệ (nếu có) của ý tưởng, dự án,….  

6. Kế hoạch hành động: Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; Tổ chức 

kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ, xây dựng giá thành và giá bàn dự kiến,.. 

7. Những kết quả, lợi ích của ý tưởng, dự án  

…………………………………………………………………………………… 

8. Những khó khăn, thách thức mà ý tưởng, dự án đang và sẽ phải đối 

mặt ? Giải pháp giải quyết các vấn đề này ? 

…………………………………………………………………………………… 

9. Định hướng phát triển 

Định hướng phát triển của ý tưởng, dự án sau 1 năm, 3 năm,… ? (Hướng 

phát triển, quy mô, tiềm năng,… ). 

                                       …………….., ngày ..… tháng ..… năm 2019 

  Tác giả/đại diện nhóm tác giả/đại diện tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp 

                          (Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu nếu là tổ chức, doanh nghiệp) 
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