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PHẦN A: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP HỖ TRỢ TRIỂN KHAI
HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƢỜNG
I. TỔNG QUAN
1. Thực trạng và nguyên nhân của thực trạng
1.1 Thực trạng của sinh viên
Trong nhiều năm gần đây, nƣớc ta đang phải đối mặt với những thực trạng báo động đỏ.
Cụ thể:
- Tỷ lệ bỏ học ở sinh viên năm nhất đại học lên tới 10%, ở các năm sau đó trung bình
rơi khoảng 20 – 30% (Nguồn: Số liệu thống kê theo báo VietNam.net năm 2018).
- Tỷ lệ ra trƣờng làm trái ngành nghề ở sinh viên Việt Nam rơi vào khoảng 60%.
(Nguồn: Số liệu thống kê theo báo Vietnam.net năm 2018).
- Thu nhập bình quân sinh viên ra trƣờng ở Việt Nam trong khoảng từ 250 USD - 380
USD ở mức thấp trong khu vực. (Nguồn: “Báo cáo lương 6 tháng đầu năm 2018” do
JobStreet công bố).
Một số ví dụ điển hình:
- Theo thống kê tại trƣờng ĐH Bách Khoa TP HCM tỷ lệ ra trƣờng trung bình chỉ còn
khoảng 70% số học sinh nhập học, 30% tƣơng đƣơng với hơn 1,200 sinh viên của 1
khóa bị “rơi rụng”. (Số liệu thống kê theo báo VietNam.net năm 2018).
- Năm 2018, tại trƣờng ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, số lƣợng sinh viên nhập
học là 4,000 trong khi đó 800 sinh viên thôi học. (Số liệu thống kê theo báo
VietNam.net năm 2018).
- Năm 2020 tỷ lệ sinh viên ra trƣờng đúng hạn của Bách Khoa HN là trên 60%. (Theo
hust.edu.vn năm 2020).
1.2 Nguyên nhân dẫn tới thực trạng
Qua những thực trạng đang diễn biến nhƣ trên có thể thấy nguyên nhân tạo ra kết quả
đó là:
- Học sinh không hiểu chính bản thân họ. Bản thân không biết mình có điểm mạnh,
điểm yếu, năng lực ra sao.
- Học sinh không hiểu về thị trƣờng việc làm, trong khi thị trƣờng việc làm thì luôn
luôn thay đổi theo từng ngày.
- Học sinh chọn ngành nghề theo xu hƣớng và bạn bè. Khi các em không biết năng lực
của bản thân và không biết mình muốn gì thì các em thƣờng có xu hƣớng lựa chọn
theo bạn bè hoặc ngành “hot" khi đó.
- Học sinh bị thiếu định hƣớng, các em không đƣợc chuyên gia dẫn dắt định hƣớng
sớm, các buổi hƣớng nghiệp tại các trƣờng học thì ít đƣợc tổ chức.
2. Tầm quan trọng của Hƣớng nghiệp tại các trƣờng THPT
2.1 Hƣớng nghiệp là gì?
Theo UNESCO, hƣớng nghiệp là một quá trình cung cấp cho ngƣời học những thông tin
về bản thân, về thị trƣờng lao động và định hƣớng cho ngƣời học có các quyết định đúng đối
với sự lựa chọn nghề nghiệp.
2.2 Những yếu tố cần có trong hƣớng nghiệp
Hƣớng nghiệp đúng đắn không những có ý nghĩa quan trọng với các bạn học sinh, mỗi
gia đình mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển của xã hội.
Các yếu tố cần quan tâm trong hƣớng nghiệp đó là:
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Hiểu rõ bản thân: Sở thích, niềm đam mê là một trong những yếu tố đƣợc quan tâm
trong hƣớng nghiệp. Phần lớn thời gian sau khi ra trƣờng học sinh sẽ gắn bó với công
việc, do vậy các em nên lựa chọn một công việc mà bạn đam mê. Sự yêu thích cũng
giúp các em hoàn thành trƣớc hết là việc học và sau đó là công việc tốt hơn hết. Một
công việc phù hợp cũng sẽ giúp chúng ta phát huy đƣợc khả năng của bản thân và
thành công trong công việc.
Cung cấp kiến thức văn hoá: để làm tốt một việc không chỉ có đam mê, sở thích mà
bạn cần phải có cả kiến thức và kỹ năng.
Cung cấp thông tin về thị trƣờng lao động: để lựa chọn đƣợc một ngành nghề phù hợp,
chúng ta cũng cần chú ý đến nhu cầu của thị trƣờng lao động năm trƣớc và hiện tại và
tƣơng lai ra sao. Thị trƣờng lao động ở đây bao gồm cả thị trƣờng lao động của địa
phƣơng, quốc gia và thị trƣờng lao động quốc tế để mở rộng đƣợc cơ hội ngành nghề.
Cung cấp thông tin về các cơ sở đào tạo: Để biết đƣợc một môi trƣờng có phù hợp với
bản thân hay không? Ngành đó có phải là mũi nhọn của trƣờng không? ...thì các em
học sinh cần đƣợc cung cấp đầy đủ về các cơ sở đào tạo lĩnh vực đó một cách cụ thể
và chính xác nhất.
Định hƣớng sớm và liên tục: công tác hƣớng nghiệp nên đƣợc triển khai sớm bắt đầu
từ cuối cấp THCS để các em có nền tảng và tập trung nhiều hơn vào các môn liên
quan đến nghề nghiệp các em quan tâm.

2.3 Vai trò của Hƣớng nghiệp toàn diện và định hƣớng khởi nghiệp
Hƣớng nghiệp có vai trò quan trọng với mỗi cá nhân và cả xã hội. Một ngƣời có chuyên
môn nghề nghiệp ổn định, vững vàng, chất lƣợng cuộc sống của các nhân đó sẽ nâng cao hơn.
Việc hƣớng nghiệp hiệu quả cũng giúp đào tạo nguồn nhân lực có định hƣớng nghề nghiệp rõ
ràng, năng lực nghề nghiệp tốt và qua đó làm tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế xã
hội.
Cụ thể:
- Đối với mỗi cá nhân:
+ Tăng năng suất và hiệu quả công việc
+ Có mức lƣơng đáng ngƣỡng mộ
+ Có đời sống chất lƣợng cao
+ Tinh thần thoải mái, năng lƣợng tràn đầy
+ Rút ngắn thời gian thành công
- Đối với xã hội:
+ Nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo THPT
+ Giảm tỷ lệ bỏ học của sinh viên
+ Giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng mặt bằng thu nhập
+ Chất lƣợng của sinh viên khi ra trƣờng đáp ứng tốt đƣợc nhu cầu của thị trƣờng
lao động
+ Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, phát triển đất nƣớc
+ Giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả trong công tác tuyển dụng cho công đồng
doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác
+ Hỗ trợ công tác tuyển sinh đầu vào cho các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Nghề và
công tác quy hoạch phân luồng nguồn nhân lực cho uỷ ban nhân dân các cấp
II. HƢỚNG DẪN TRIỂN KHAI HƢỚNG NGHIỆP TOÀN DIỆN CÓ HIỆU QUẢ TẠI
CÁC TRƢỜNG
Thực hiện kế hoạch số 957/KH-SGDĐT ngày 08/6/2020 của Sở GDĐT về việc triển
khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục tỉnh
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Hƣng Yên năm 2020. Thực hiện công văn 1773/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 29/09/2020 về
việc “thực hiện các hoạt động hỗ trợ hƣớng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh phổ thông”.
Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Nova (Nova Edu) cung cấp giải pháp Hƣớng
nghiệp toàn diện cho học sinh THPT tại các trƣờng nhƣ sau:
1.Gói sản phẩm
1.1 Gói sản phẩm đồng hành cùng Bộ GD&ĐT triển khai Đề án 1665
Theo kế hoạch triển khai, Novaedu đã và đang tài trợ 100% giá trị gói cƣớc sử dụng trị
giá 1,200,000đ/năm/1 user không thời hạn cho học sinh trên Toàn quốc với các quyền lợi nhƣ
sau:
- Học sinh đƣợc tham gia các bài test khám phá bản thân
- Tham gia các khoá học đào tạo và rèn luyện các kỹ năng
- Học sinh đƣợc cung cấp thông tin của hơn 400 các trƣờng Đại học, Cao đẳng trên toàn
quốc.
- Học sinh đƣợc cung cấp hơn 2000 tƣ liệu môn học THPT
1.2 Gói sản phẩm Hƣớng nghiệp toàn diện chuyên sâu và hỗ trợ tƣ vấn trực tiếp tới từng
cá nhân ngƣời dùng
STT

1

2

3

Các sản phẩm

Mô tả sản phẩm

HP niêm yết

Tài khoản sử dụng
Hệ thống Công
nghệ
Hƣớng
nghiệp toàn diện
Nova Eguide

Hệ thống Hƣớng nghiệp online Nova
Eguide giúp học sinh có thể:
- Khám phá bản thân và hiểu rõ bản thân
- Tìm đƣợc ngành nghề phù hợp
- Tìm đƣợc trƣờng phù hợp
- Nâng cao kỹ năng và tự tin hơn qua các
khóa học
- Tự xây dựng lộ trình phát triển cho bản
thân

800.000 VNĐ

- Hỗ trợ học sinh nâng cao năng lực tƣ
Chƣơng trình Đào duy, nhận thức về
tạo trực tuyến tầm quan trọng của Hƣớng nghiệp sớm
(Online)
- Hỗ trợ học sinh có cái nhìn khách quan
về việc chọn nhóm ngành nghề và trƣờng
đào tạo phù hợp
- Sách là tài liệu song hành cùng Hệ thống
Hƣớng nghiệp Nova Eguide
- Giúp Học sinh Khám phá bản thân, định
Sách ID (bản sách vị mình là ai trong tƣơng lai, Hƣớng
in)
nghiệp toàn diện
- Hình thành cho Học sinh hệ giá trị sống
cốt lõi, thái độ sống tích cực, thành công
trong cuộc sống

400.000 VNĐ

196.000VNĐ

Tổng giá trị gói sản phẩm: 1.396.000 VNĐ
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2. Hƣớng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ hƣớng nghiệp Nova Eguide.
2.1 Hƣớng dẫn kích hoạt và sử dụng sách ID kèm hệ thống hƣớng nghiệp
- Bƣớc 1: Truy cập vào website: novai.vn
- Bƣớc 2: Ấn đăng ký tài khoản (Lƣu ý: điền đầy đủ thông tin và email chính xác của
bản thân và nhớ mật khẩu mình tạo)
- Bƣớc 3: Vào email vừa nhập ấn xác nhận tài khoản => Hệ thống sẽ hiện ra màn hình
là đăng nhập tài khoản => Nhập tài khoản và mật khẩu bạn vừa đăng ký => hiện ra
trang cá nhân (nghĩa là đăng nhập thành công)
- Bƣớc 4: Cào mã ID trên sách (trang cuối của sách) sau đó ở góc bên phải ấn vào nút
“Mã kích hoạt” => chọn kích hoạt sách ID
- Bƣớc 5: Nhập mã vừa cào trên sách và ô “Nhập mã kích hoạt" và nhập H000 vào ô
“Nhập ID sách" sau đó ấn kích hoạt.
2.2 Hƣớng dẫn sử dụng quy trình hƣớng nghiệp toàn diện online
Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, bạn bắt đầu tham gia Quy trình hƣớng nghiệp
Nova Eguide với các bƣớc sau:
-

-

-

-

-

7

Bƣớc 1: Khám phá bản thân: bạn sẽ phải thấu hiểu bản thân thông qua các bài kiểm
tra. Hãy di chuyển tới Hệ thống bài test và bắt đầu với 2 bài test Kiểm tra tính cách và
Kiểm tra đa trí thông minh để có cái nhìn tổng quát về bản thân. Ngoài ra, hệ thống
còn có bài test Kiểm tra năng lực với 10 lĩnh vực căn bản để bạn trải nghiệm chính
mình. Khi làm bài test xong, lƣu kết quả, Kết nối với facebook của bạn và chia sẻ lên
fb với bạn bè của mình!
Bƣớc 2: Tham gia quy trình hƣớng nghiệp: tại đây, bạn sẽ bắt đầu quy trình hƣớng
nghiệp toàn diện. Click làm bài kiểm tra, lựa chọn và Gửi.
Bƣớc 3: Tìm hiểu nhóm ngành nghề: hệ thống sẽ gợi ý bạn các thông tin về ngành
nghề liên quan đến tính cách của bạn. Có tới 65 nhóm ngành nghề, hãy chọn ngành
nghề mà bạn muốn tìm hiểu. Bạn sẽ có thông tin chi tiết về mô tả chung, đặc điểm
nhân sự của ngành để bạn hiểu sâu hơn về ngành nghề đó. Sau đó click Làm bài kiểm
tra liên quan đến ngành nghề, hoàn thành đầy đủ các thông tin, sau đó ấn gửi.
Bƣớc 4: Tham khảo các tấm gƣơng sáng: ở bƣớc này bạn sẽ đƣợc hệ thống đề xuất
những Gƣơng sáng - ngƣời nổi tiếng liên quan đến ngành nghề, click vào để xem các
thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về ngành nghề và có động lực cố gắng. Sau khi tìm
hiểu và có thông tin cần thiết cho mình, click Làm bài kiểm tra để hoàn thành các
thông tin.
Mỗi gợi ý hệ thống đƣa ra đều giúp bạn tìm hiểu chi tiết hơn và mỗi lần hoàn thành
Làm bài test là từng bƣớc đƣa ra quyết định cho mình sau khi tìm hiểu các thông tin.
Cứ thế bạn sẽ tiếp tục tự quyết định cho bản thân
Bƣớc 5: Lựa chọn đơn vị đào tạo: bạn sẽ đƣợc cung cấp đầy đủ các thông tin về các
đơn vị đào tạo nhƣ thông tin ngành nghề trƣờng đó đào tạo, các chính sách hỗ trợ học
sinh, điểm chuẩn. Bạn sẽ lựa chọn một đơn vị đào tạo phù hợp nhất cho bản thân.
Bƣớc 6: Tham khảo các khoá học
Bƣớc 7: Tìm hiểu các doanh nghiệp
Bƣớc 8: Tìm hiểu xu hƣớng ngành nghề: Ở bƣớc này, bạn sẽ đƣợc cập nhật liên tục
các xu hƣớng ngành nghề trong tƣơng lai.
Sau khi đã có những quyết định cho mình, bƣớc cuối cùng là Lộ trình phát triển bản
thân. Hãy viết ra những mục tiêu của mình. Hệ thống sẽ hƣớng dẫn chi tiết và bạn sẽ
biết cách để tự xây dựng kế hoạch mục tiêu cho riêng mình. Và dựa vào những quyết
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định, mục tiêu và áp dụng kế hoạch đã xây dựng, vấn đề định hƣớng tƣơng lai sẽ
không còn khó khăn nữa.
Sau 3 tháng hoàn thành quy trình, tìm hiểu các thông tin, ra quyết định, học sinh sẽ quay
lại làm bài test để kiểm tra xem những lựa chọn của mình đã phù hợp hay chƣa, và đó cũng là
tiếp tục quy trình Eguide mới.
3. Chƣơng trình tài trợ của Novaedu nhằm triển khai Hƣớng nghiệp toàn diện có hiệu
quả cho học sinh THPT tỉnh Hƣng Yên
STT

Các sản phẩm

1

Tài khoản hƣớng nghiệp 06
tháng
Đào tạo trực tuyến (online 4h)
Sách ID hƣớng nghiệp
TỔNG

2
3

Thu niêm
yết/01 HS
800.000đ

Novaedu Tài
trợ/01 học sinh

Thu thực tế
trên 01 HS

80%

279.200đ

400.000đ
196.000đ
1.396.000đ

4. Các bƣớc để triển khai Hƣớng nghiệp toàn diện hiệu quả
4.1 Ban giám hiệu chỉ đạo triển khai tại nhà trƣờng
Bƣớc 1: BGH Định hƣớng về mặt chủ trƣơng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp
+ Nhà trƣờng Phổ biến thông tin sâu rộng đến Cán bộ, GV nhà trƣờng về: Mục
tiêu, tính cấp thiết, cách thức triển khai, nội dung chƣơng trình. Giáo viên có
mong muốn nguyện vọng phát triển hƣớng nghiệp và đƣợc đào tạo chuyên sâu
có thể đăng ký chƣơng trình trở thành 12.000 giáo viên tinh nhuệ trên cả nƣớc.
+ Novaedu cung cấp thông tin về mục tiêu, tính cấp thiết, cách triển khai, nội
dung chƣơng trình.
Bƣớc 2: BGH giao đầu mối phụ trách chƣơng trình của trƣờng
+ Nhà trƣờng lựa chọn 01 cán bộ/ giáo viên phụ trách cho chƣơng trình hƣớng
nghiệp toàn diện, đảm bảo hiểu rõ chƣơng trình và nhất quán với sự chỉ đạo
của BGH nhà trƣờng. Thực hiện bám sát các kế hoạch. Hỗ trợ nhiệt tình, có
trách nhiệm cao nhất với hiệu quả của chƣơng trình.
+ Novaedu tiếp nhận thông tin đầu mối phụ trách của nhà trƣờng và lên kế hoạch
triển khai với đầu mối phụ trách.
Bƣớc 3: BGH Chỉ đạo triển khai đến từng lớp
+ BGH họp chỉ đạo trực tiếp triển khai đến giáo viên chủ nhiệm, để GVCN triển
khai đến từng lớp học.
4.2 Triển khai Hƣớng nghiệp toàn diện hiểu quả tại lớp học
Bƣớc 1: Giáo viên hiểu rõ và nắm đƣợc chủ trƣơng của chƣơng trình
Bƣớc 2: Giáo viên thông tin đến phụ huynh và học sinh.
+ Giáo viên gửi thông báo chi tiết về chƣơng trình cho phụ huynh để phụ huynh
đăng ký cho con.
+ Novaedu gửi thông báo mẫu cho nhà trƣờng.
Bƣớc 3: Gửi danh sách học sinh đăng ký và hoàn tất thu phí (nếu phụ huynh đăng ký
tham gia chƣơng trình có phí)
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+ Giáo viên thống kê số lƣợng học sinh tham gia chƣơng trình (họ và tên, lớp, số
điện thoại, email) và hoàn tất các thủ tục có liên quan.
+ Novaedu nhận danh sách của trƣờng và hoàn thiện các hồ sơ chứng từ và triển
khai Hƣớng nghiệp toàn diện cho học sinh theo danh sách.
Bƣớc 4: Giáo viên chia nhỏ thành viên đăng ký trong lớp thành các nhóm và cử đại
diện phụ trách nhóm. Lập group tƣơng tác online các bạn tham gia chƣơng trình.
Bƣớc 5: Giáo viên thƣờng xuyên theo sát, cỗ vũ tinh thần, định hƣớng, điều hƣớng
học sinh trong quá trình học sinh tham gia Hƣớng nghiệp toàn diện.
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Mẫu 01: Bản kế hoạch triển khai Hƣớng nghiệp toàn diện trong trƣờng

STT

1

2

3
4
10

Thời gian
thực hiện

Nội dung

Chi tiết

Nhiệm vụ về phía Nhà trƣờng

Nhiệm vụ về phía Novaedu

Novaedu gửi tài liệu về sản phẩm (hệ
1.Ban giám hiệu nhà trƣờng chọn
Chốt phƣơng án
Nhà trƣờng lựa chọn 01 trong 03 thống hƣớng nghiệp, sách), minh chứng
01 phƣơng án phù hợp với tình
tối ƣu
phƣơng án
hình ảnh đã triển khai, 03 phƣơng án
hình thực tế của học sinh
cho trƣờng lựa chọn.
Phổ biến thông tin sâu rộng đến
Cán bộ, GV nhà trƣờng:
Novaedu cung cấp thông tin về mục
1.Định hƣớng cho giáo viên
- Mục tiêu, tính cấp thiết
tiêu, tính cấp thiết, cách triển khai, nội
- Cách thức triển khai
dung chƣơng trình.
- Nội dung chƣơng trình
Trƣờng lựa chọn 01 cán bộ/ giáo
viên phụ trách cho chƣơng trình
Thống nhất chủ
hƣớng nghiệp toàn diện
trƣơng và chỉ
- Đảm bảo hiểu rõ chƣơng trình
đạo định hƣớng
Novaedu tiếp nhận thông tin đầu mối
2.Giao cán bộ đầu mối phụ trách và nhất quán với sự chỉ đạo của
triển khai
phụ trách của nhà trƣờng và lên kế
chƣơng trình của trƣờng.
BGH nhà trƣờng
hoạch triển khai với đầu mối phụ trách.
- Thực hiện bám sát các kế hoạch
- Hỗ trợ nhiệt tình, có trách
nhiệm cao nhất với hiệu quả của
chƣơng trình
Họp chỉ đạo trực tiếp triển khai
3.Chỉ đạo triển khai đến từng lớp.
đến GVCN
1.Gửi thông báo chi tiết về chƣơng GVCN tuyên truyền, hƣớng dẫn,
Gửi thông báo
Novaedu gửi thông báo mẫu cho nhà
trình cho phụ huynh để phụ huynh thông tin đến HS nhằm tối đa
cho phụ huynh
trƣờng
đăng ký cho con.
lƣợng HS đăng ký.
Gửi danh sách 1.Thống kê số lƣợng học sinh Thống kê danh sách gửi cho Nhận danh sách của trƣờng và chuẩn bị
HS đăng ký và tham gia chƣơng trình (họ và tên, Novaedu
triển khai
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hoàn tất thu phí

2 ngày
1 ngày

5

1 ngày

Triển khai chi
tiết

? ngày

6

11

7 ngày

Tổng kết báo
cáo kết quả

lớp, số điện thoại, email)
2.Hoàn tất các thủ tục thu phí Hoàn tất thu phí học sinh, trích Novaedu thu phí và hoàn thiện các hồ
chƣơng trình theo phƣơng án đã về cho Novaedu theo cơ cấu chi sơ chứng từ
lựa chọn
phí của phƣơng án đã chọn.
Trƣờng nhận danh sách tài khoản
Tạo tài khoản thẻ theo danh sách đăng
1.Tạo tài khoản thẻ cho học sinh
thẻ của học sinh và gửi cho học
ký gửi cho nhà trƣờng
sinh
2.Tạo group facebook cho HS
Cho HS vào trong group online
Novaedu tạo group gửi cho nhà trƣờng
tham gia
Trƣờng nhận thông tin về đầu Novaedu cắt cử cán bộ/nhân viên là đầu
3.Thông tin đầu mối quản lý lớp
mối quản lý trực tiếp triển khai mối trực tiếp triển khai chƣơng trình tại
chƣơng trình
trƣờng.
4. Hƣớng dẫn sử dụng tài khoản (1
Cán bộ phụ trách đầu mối của
buổi/1 tuần)
nhà trƣờng nhận kế hoạch chi tiết
- Buổi 1: Hƣớng dẫn sử dụng,
Novaedu gửi kế hoạch chi tiết về các
về buổi hƣớng dẫn, thông báo
khám phá bản thân.
buổi chia sẻ cho nhà trƣờng
đến GVCN các lớp để đảm bảo
- Buổi 2:
hiệu quả triển khai.
- Buổi 3:
1.Số học sinh tham gia chƣơng
Novaedu thống kê các số liệu báo cáo
trình
gửi lại cho Nhà trƣờng
2.Số học sinh sử dụng quy trình
3.Số học sinh khám phá, hiểu rõ
đƣợc bản thân
Hai bên họp báo cáo đánh giá và rút kinh nghiệm
4.Số học sinh chọn đƣợc ngành
nghề, trƣờng phù hợp
5.Hình ảnh, cảm nhận của học
sinh sau khi tham gia chƣơng trình
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Mẫu 02: THÔNG BÁO CỦA NHÀ TƢỜNG GỬI VỀ PHỤ HUYNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƢNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG THPT ………………

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
THÔNG BÁO

TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH HƢỚNG NGHIỆP TOÀN DIỆN NOVA EGUIDE
Kính gửi: Quý Phụ huynh!
Thực hiện triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của
Thủ tƣớng Chính phủ. Thực hiện công văn số 1773/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 29/9/2020
của Sở GD&ĐT Hƣng Yên về việc các nhà trƣờng phối hợp với Công ty Cổ phần Công
nghệ Giáo dục Nova triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ hƣớng nghiệp, khởi nghiệp
cho học sinh phổ thông.
Trƣờng THPT …….... đã lên kế hoạch để triển khai “Chƣơng trình hƣớng nghiệp toàn diện
Nova Eguide” nhằm giúp các em học sinh khám phá năng lực bản thân và có những định
hƣớng đúng đắn cho tƣơng lai về việc chọn nghề, chọn trƣờng phù hợp và thành công.
Chƣơng trình thực hiện nhằm mục tiêu:
-

Giúp các em học sinh lựa chọn đƣợc ngành nghề và trƣờng học phù hợp với tính cách,
sở trƣờng, năng khiếu cũng nhƣ tiềm năng của chính bản thân mình.
Giải quyết bài toán thất nghiệp, tìm đƣợc việc làm tốt và nâng cao thu nhập của sinh
viên sau khi tốt nghiệp đại học.
Giúp giảm tình trạng bỏ học khi học đại học, rút ngắn thời gian thành công từ 5-7 năm
và định hƣớng con đƣờng lập nghiệp - khởi nghiệp cho các em.
Giúp học sinh khám phá năng lực bản thân, hình thành nên giá trị sống cốt lõi, rèn
luyện các kỹ năng, thái độ tích cực.

Chƣơng trình triển khai gồm:
-

Hệ thống Công nghệ Hƣớng nghiệp toàn diện Nova Eguide: 800.000 đồng
Đào tạo trực tuyến (online – 4h): 400.000 đồng
Sách ID “Ai rồi cũng qua, để không hối hận” (bản sách in – 01 cuốn): 196.000 đồng

Tổng chi phí chƣơng trình: 1.396.000 đồng/học sinh. Công ty cổ phần Công nghệ Giáo
dục Nova tài trợ nhà trƣờng và phụ huynh học sinh với mức tài trợ 80% chi phí trên 01 học
sinh.
Chi phí cần đóng còn lại chỉ: 280.000 / 01 học sinh/ 06 tháng
Đây là chƣơng trình bổ ích, đem lại nhiều giá trị cho học sinh theo chủ trƣơng của Thủ
tƣớng Chính phủ cũng nhƣ Sở GD&ĐT Hƣng Yên do Nhà trƣờng thực hiện chỉ đạo triển
khai. Phụ huynh tìm hiểu thông tin, phối hợp cùng nhà trƣờng để đăng ký tham gia cho con
em mình ngay tại thông báo này hoặc đăng ký trực tiếp với GVCN từ
ngày …………………….
Trân trọng cảm ơn!
Họ và tên học sinh: ……………… ……………..

Hƣng Yên, ngày…. tháng …. năm 2021.

SĐT:.................................... Lớp: ……………….

HIỆU TRƢỞNG

Xác nhận của phụ huynh
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PHẦN B: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TRIỂN KHAI KHỞI NGHIỆP CHO
HỌC SINH TRONG TRƢỜNG
PHẦN I: TỔNG QUAN
1. Khái niệm cơ bản về Khởi nghiệp là gì?
Khởi nghiệp là một quá trình bắt đầu từ việc nhận biết cơ hội, từ đó thúc đẩy việc phát
triển ý tƣởng cho đến thành lập Doanh nghiệp và cuối cùng là vận hành, duy trì và phát triển
Doanh nghiệp (khởi nghiệp: động từ)
Startup là một định chế/tổ chức con ngƣời đƣợc thiết kế nhằm mục đích tạo ra những
sản phẩm và dịch vụ mới trong các điều kiện cực kỳ không chắc chắn (Startup: danh từ)
2. Mục tiêu của “Giáo dục Khởi nghiệp”
Là tạo ra các Doanh nhân khởi nghiệp, tạo ra ngƣời lao động chất lƣợng cao, tạo ra các
chuyên gia, chứ không phải là tạo ra các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp chỉ là sản phẩm phụ)
3. Tầm quan trọng của Giáo dục Khởi nghiệp
Để trở thành Doanh nhân Khởi nghiệp thành công cần đào tạo 03 nội dung quan trọng:
Tinh thần khởi nghiệp; Tƣ duy khởi nghiệp; Kỹ thuật khởi nghiệp;
Trong đó: Vai trò của Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Đại học có sự phân định và gắn
kết rõ ràng.
“Giáo dục Phổ thông tập trung chính vào nội dung đầu tiên đó là: Tinh thần khởi
nghiệp và đƣợc rèn luyện Kỹ năng của những ngƣời làm Khởi nghiệp thành công”
4. Học sinh khởi nghiệp để đạt đƣợc giá trị gì?
-

Cốt lõi của việc tham gia vào hành trình khởi nghiệp đối với học sinh là để học sinh có
tinh thần (tâm thế) khởi nghiệp tốt bao gồm: Khởi phát, sáng tạo đổi mới; Tƣ duy mở
tích cực; Phát triển bản thân; Thực thi hoàn hảo; Tinh thần làm việc nhóm; Chịu trách
nhiệm bản thân về mọi việc; Coi mọi đối tác là khách hàng; Luôn tạo giá trị cho khách
hàng; Sống cho cộng đồng;
- Bên cạnh đó, học sinh tham gia hành trình khởi nghiệp sẽ giúp:
 Hoàn thiện năng lực toàn diện cho bản thân
 Có cơ hội giàu có về tài chính cho bản thân và gia đình
 Thể hiện đƣợc khả năng của bản thân cũng nhƣ vận dụng đƣợc tri thức mà mình đã
học tập
 Có cơ hội xây dựng vị thế trong xã hội
 Tạo ra giá trị thực tiễn cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế
quốc gia
5. Khởi nghiệp đối với học sinh và Yếu tố đặc trƣng của Khởi nghiệp
13

Khởi nghiệp không dành cho tất cả mọi ngƣời
Khởi nghiệp là một hành trình, không phải là đích đến
Việc thành lập các Doanh nghiệp không dành cho tất cả học sinh, sinh viên, chỉ có
khoảng 2-3% học sinh, sinh viên có khả năng thành lập các Doanh nghiệp khởi nghiệp
Khởi nghiệp tuân thủ quy luật của việc “có thành công thì có thất bại”
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-

Khởi nghiệp và quá trình chuẩn bị - Tham gia khởi nghiệp sẽ tạo nên những con ngƣời
bản lĩnh hơn, hiểu biết hơn và phát huy đƣợc tối đa tiềm năng của bản thân.
Khởi nghiệp thành công thì sẽ mang lại cuộc sống thành công và góp phần ích lợi cho
cộng đồng. Tuy nhiên, nếu Khởi nghiệp thất bại có thể sẽ phải trả giá bằng tiền bạc, thời
gian và công sức. Nhƣng nếu đƣợc chuẩn bị kỹ lƣỡng thì sẽ giảm thiểu đƣợc tối đa sự
rủi ro, đồng thời sẽ cũng mang lại đƣợc một con ngƣời bản lĩnh hơn.
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP HỖ TRỢ HỌC SINH KHỞI
NGHIỆP TRONG NHÀ TRƢỜNG

1. Định hƣớng trong hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho học sinh
Một là, cung cấp những kiến thức cơ bản, xây dựng những chƣơng trình đào tạo nâng
cao tinh thần khởi nghiệp, tƣ duy khởi nghiệp, cung cấp các kiến thức – kỹ năng cần thiết để
học sinh có thể đối mặt với các vấn đề thực tiễn một cách tích cực nhất, nhìn thấy cơ hội trong
thách thức, có niềm tin và động lực để giải quyết khó khăn, để mang lại giá trị cho bản thân,
và cộng đồng. Đây cũng là cách để học sinh có thể hình thành đƣợc ý tƣởng khởi nghiệp của
mình, hoặc có thể định vị đƣợc con đƣờng phát triển sự nghiệp của mình trong trƣơng lai.
Hai là, các Nhà trƣờng phải là nơi cung cấp thông tin, tạo môi trƣờng, tổ chức các hoạt
động nhằm mục đích truyền cảm hứng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh. Gắn kết
giáo viên với các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các nguồn lực của nhà tƣờng, tổ
chức các cuộc thi (cấp khối, cấp trƣờng, cấp tỉnh) để tìm ra và nuôi dƣỡng các ý tƣởng sáng
tạo, hỗ trợ các ý tƣởng ngày càng hoàn thiện hơn để giúp học sinh có thể tiếp tục phát triển dự
án/hoặc khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Ba là, Nhà trƣờng là nơi cung cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, phòng thí nghiệm,... cho các
dự án khởi nghiệp. Và cung cấp nguồn nhân lực nhƣ các đầu mối là các Thầy/Cô trong bộ
phận hỗ trợ học sinh khởi nghiệp hoặc kết nối các Chuyên gia/cố vấn hỗ trợ học sinh hoàn
thành ý tƣởng Khởi nghiệp.
2. Lộ trình các bƣớc khởi nghiệp và phƣơng pháp hỗ trợ học sinh khởi nghiệp
Vấn đề triển khai cần thực hiện theo một lộ trình bài bản theo quy trình gồm 3 bƣớc
sau:

Giúp HS
BIẾT về
Khởi nghiệp

Giúp HS
HIỂU về
Khởi nghiệp

Giúp HS
LÀM về
Khởi nghiệp

Muốn tổ chức thực hiện đƣợc lộ trình này, thì trƣớc tiên các Nhà trƣờng cần xây dựng
đƣợc một đơn vị/bộ phận là đầu mối phụ trách chính các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi
nghiệp, trong đó, đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp ở các Nhà trƣờng có thể dƣới nhiều hình thức tổ
chức khác nhau tùy theo thực tế từng đơn vị, có thể là tổ công tác chuyên trách của trƣờng, có
thể là bộ phận, chức năng thuộc Đoàn thanh niên, hoặc các Giáo viên Chủ nhiệm phù hợp
(hoặc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp).
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Trong đó, đầu mối tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp tại các nhà trƣờng, các
cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp cần tham mƣu cho Ban giám hiệu nhà trƣờng cách thức triển khai
các hoạt động phù hợp với thực tế của đơn vị.
Cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp có 3 vai trò chính: Cung cấp, Kết nối, Thúc đẩy.
-

Cung cấp hƣớng dẫn, tƣ vấn, hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh.
Kết nối các nguồn lực trong và ngoài trƣờng.
Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động
truyền thông, đào tạo, ƣơm tạo.

Nhƣ vậy, Dù ở hình thức nào, đơn vị/bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp trong các trƣờng cần
phải thực hiện đƣợc giúp học sinh BIẾT đến khởi nghiệp, HIỂU đƣợc khởi nghiệp là gì và từ
đó có một số lƣợng học sinh sẽ LÀM khởi nghiệp trong và sau khi tốt nghiệp.
2.1. Giúp học sinh BIẾT đến khởi nghiệp
Các hình thức mà Nhà trƣờng có thể hỗ trợ giúp học sinh BIẾT đến khởi nghiệp là:
-

Hoạt động truyền thông qua fanpage, website, các mạng xã hội về các sự kiện, câu
chuyện, kiến thức khởi nghiệp.
Tổ chức sự kiện, buổi nói chuyện truyền cảm hứng của các Doanh nhân thành đạt, các
cựu học sinh với học sinh nhà trƣờng.
Truyền thông định vị Nhà trƣờng đã có đơn vị/bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp của nhà
trƣờng là Đầu mối chuyên trách cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Học sinh nhận thấy
nhà trƣờng đặt trọng tâm vào hoạt động khởi nghiệp sẽ phát triển sự quan tâm về khởi
nghiệp nhiều hơn.
2.2. Giúp học sinh HIỂU về khởi nghiệp

Sau khi BIẾT đến khởi nghiệp, đồng hành với các hoạt động truyền cảm hứng, truyền
thông, học sinh phát triển mối quan tâm và hứng thú với khởi nghiệp, đầu mối hỗ trợ khởi
nghiệp của Nhà trƣờng có vai trò giúp học sinh HIỂU về khởi nghiệp. HIỂU ở đây có nghĩa
là:
-

Có kiến thức về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp
Bắt đầu phát triển các kỹ năng làm tiền đề cho khởi nghiệp
Nhận thức đƣợc các nguồn lực hỗ trợ có thể nhận đƣợc hoặc cần phải phát triển để khởi
nghiệp thành công.
Để học sinh HIỂU đƣợc khởi nghiệp, đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp nên:

-

-

-
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Tổ chức các khoá đào tạo về đổi mới tƣ duy sáng tạo, khởi nghiệp
Thúc đẩy việc lồng ghép các nội dung về đổi mới tƣ duy sáng tạo, tƣ duy tài chính,
quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp vào các môn học hoặc hoạt động ngoại khóa của Nhà
trƣờng
Tổ chức các hội thảo, buổi nói chuyện chia sẻ về khởi nghiệp
Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong trƣờng
Mở cửa không gian làm việc chung của nhà trƣờng cho học sinh tham gia, làm việc
(Không gian làm việc chung có thể là tại Văn phòng Đoàn trƣờng/hoặc Thƣ viện/hoặc
Hội trƣờng/phòng truyền thống của nhà trƣờng,...)
Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp.
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2.3. Giúp học sinh LÀM khởi nghiệp
Sau khi học sinh biết đến khởi nghiệp, có các kiến thức khởi nghiệp, sẽ có một tỷ lệ học
sinh bắt đầu theo đuổi các ý tƣởng khởi nghiệp ngay khi còn đang học. Khái niệm LÀM khởi
nghiệp trong khối Phổ thông ở đây đƣợc hiểu ở nghĩa rộng đó là:
-

Thực hiện xây dựng và triển khai ý tƣởng/dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm hoàn
toàn mới.
Quan tâm đến hoạt động thƣơng mại hoá các kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên
cứu đổi mới sáng tạo.
Xây dựng mô hình kinh doanh cho ý tƣởng/dự án kinh doanh của mình và bắt đầu đi
kiểm định thị trƣờng.
Nộp đề án kinh doanh, kết quả nghiên cứu của mình vào các cuộc thi khởi nghiệp.
Trở thành Đồng sáng lập hoặc thành viên chính của ý tƣởng/dự án khởi nghiệp.
Tìm kiếm Cố vấn /nhà đầu tƣ /tài trợ /đối tác cho các sản phẩm và ý tƣởng khởi nghiệp
của mình.
Đơn vị/bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp có thể hỗ trợ học sinh LÀM khởi nghiệp thông

qua:
Tổ chức cuộc thi ý tƣởng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp (cuộc thi cấp Khối, hoặc cấp
Trƣờng, hoặc đăng ký cho học sinh tham gia cuộc thi cấp tỉnh/khu vực,..)
- Tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học công nghệ.
- Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp.
- Tổ chức chƣơng trình đào tạo tăng tốc/hoặc chuyên sâu
- Tổ chức các buổi tƣ vấn chuyên sâu.
- Phân công cố vấn khởi nghiệp đồng hành cùng các nhóm/các ý tƣởng
- Tổ chức các buổi demo (triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học, mô hình kinh doanh
cho công chúng hoặc nhà đầu tƣ).
- Hỗ trợ các nhóm tiếp cận với các phòng nghiên cứu, phòng phát triển mẫu, không gian
làm việc chung.
- Cung cấp vốn mồi cho các nhóm để phát triển sản phẩm mẫu hoặc tung ra thị trƣờng
- Tổ chức các buổi kết nối nhà đầu tƣ cho các nhóm khởi nghiệp.
3. Các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ học sinh khởi nghiệp
-

3.1. Tổ chức các khoá đào tạo khởi nghiệp
Tổ chức các khóa đào tạo khởi nghiệp là hoạt động nền tảng nhằm nâng cao nhận thức,
kiến thức cho giáo viên, học sinh, Ban giám hiệu nhà trƣờng về khởi nghiệp và tinh thần khởi
nghiệp, từ đó tăng số lƣợng và chất lƣợng các cá nhân và nhóm khởi nghiệp trong trƣờng. Các
chƣơng trình đào tạo khởi nghiệp sẽ cung cấp các công cụ và kỹ năng để giáo viên và học
sinh có thể vận dụng vào học tập, làm việc hoặc phát triển ý tƣởng khởi nghiệp, xây dựng đề
án khởi nghiệp.
Trong đào tạo khởi nghiệp, gợi ý 4 chƣơng trình đào tạo cơ bản sau:
(1) Đào tạo bồi dƣỡng kiến thức cơ bản về khởi nghiệp: Đây là chƣơng trình nhằm phổ
cập kiến thức về khởi nghiệp và bắt buộc đối với học sinh và giáo viên nếu muốn tham gia
các khóa đào tạo khác cũng nhƣ triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong trƣờng.
Chƣơng trình này cung cấp các thông tin tổng quan nhƣ ở Phần I; và cung cấp phƣơng pháp
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tƣ duy khởi nghiệp từ đó tìm và lựa chọn ý tƣởng khởi nghiệp. Thời gian học thƣờng từ 2-4
buổi.
(2) Đào tạo kiến thức khởi nghiệp chuyên sâu: Chƣơng trình này cung cấp phƣơng pháp
và công cụ để triển khai ý tƣởng kinh doanh. Nội dung tập trung vào hƣớng dẫn xây dựng mô
hình kinh doanh; kế hoạch, đề án kinh doanh. Đối tƣợng tham gia là giáo viên, học sinh đã
hoàn thành lớp kiến thức cơ bản và các nhóm dự án khởi nghiệp. Thời gian đào tạo thƣờng từ
10-12 buổi.
(3) Đào tạo cán bộ hỗ trợ, giáo viên nguồn về khởi nghiệp: Chƣơng trình này nhằm xây
dựng đội ngũ cán bộ hỗ trợ, giáo viên đào tạo khởi nghiệp trong khối phổ thông. Chƣơng
trình tập trung cung cấp kiến thức và phƣơng pháp đào tạo khởi nghiệp. Đối tƣợng tham gia
học là các cán bộ, giáo viên phụ trách trực tiếp công tác hỗ trợ học sinh khởi nghiệp. Thời
gian từ 30-40 buổi.
(4) Đào tạo hệ thống Kỹ năng toàn diện – nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành công:
đây là chƣơng trình giúp học sinh rèn luyện đƣợc tƣ duy, hình thành đƣợc hệ thống kỹ năng
cần thiết, quan trọng cho hành trình khởi nghiệp của học sinh và cung cấp bổ trợ thêm các
kiến thức thực tế về xây dựng và vận hành ý tƣởng/dự án khởi nghiệp cho học sinh. Học sinh
sau khi hoàn thành chƣơng trình học sẽ hun đúc tinh thần và ƣớc mơ khởi nghiệp, tinh thần
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cƣờng tƣ duy đổi mới sáng tạo trong các dự
án khởi nghiệp, có đƣợc kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội nhóm/ý tƣởng. Từ đó, tạo nên nền
tảng vững chắc để gia tăng tính khả thi, thành công trong sự nghiệp cũng nhƣ trong các dự án
khởi nghiệp. Đối tƣợng tham gia là học sinh. Thời gian đào tạo từ 10-12 buổi.
Quy trình thực hiện tổ chức khóa đào tạo không quá phức tạp, nhƣng yêu cầu cao về
chất lƣợng nội dung đào tạo, cũng nhƣ chất lƣợng giáo viên, chuyên gia đào tạo. Trƣớc khi
xây dựng kế hoạch tổ chức khóa đào tạo, cần xác định mục tiêu đào tạo là gì và đối tƣợng đào
tạo là ai, đầu ra cần đạt đƣợc những gì để xây dựng nội dung khung cũng nhƣ lựa chọn giáo
viên, chuyên gia đào tạo cho phù hợp.
Hiện nay, đã có 2 chƣơng trình đào tạo hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho học sinh đƣợc
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai theo mục tiêu Đề án 1665 bao gồm:
(1) Chƣơng trình đào tạo Kỹ năng toàn diện – nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành
công. Cung cấp 7 nhóm kỹ năng lớn với hệ thống 47 kỹ năng nhỏ đƣợc xây dựng theo nguyên
tắc từ đơn giản đến nâng cao và chuyên sâu, giúp cho ngƣời học rèn luyện đƣợc tƣ duy, hình
thành kỹ năng mềm thiết yếu và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, và rút ngắn thời gian khởi
nghiệp thành công từ các bài học thực tiễn của các Doanh nhân Khởi nghiệp.
(2) Chƣơng trình đào tạo Tƣ duy tài chính – Hƣớng nghiệp – Khởi nghiệp của Trung
tâm tuổi trẻ thành đạt (JA Việt Nam).
Để chất lƣợng khóa đào tạo tốt nhất và đạt yêu cầu đề ra, Ban tổ chức khóa đào tạo chú
ý kiểm soát chất lƣợng đầu vào của học viên; kiểm soát thời lƣợng và nội dung đào tạo đúng
với kế hoạch; kiểm soát thời gian tham gia học trên lớp của học viên; kiểm tra chất lƣợng đầu
ra của học viên theo tiêu chí đặt ra trong kế hoạch thông qua phiếu đánh giá, nhận xét của cả
giáo viên và học viên.
3.2. Tổ chức hội thảo về khởi nghiệp
Các hội thảo về khởi nghiệp đƣợc tổ chức mang tính chất cộng đồng lớn và có sức lan
tỏa, hiệu ứng truyền thông cao, tập trung đƣợc nhiều đối tƣợng cùng tƣơng tác. Vì vậy, cán bộ
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phụ trách khởi nghiệp tại các nhà trƣờng cần thƣờng xuyên tổ chức các hoạt động sự kiện hội
thảo để cung cấp kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp; truyền cảm hứng, động lực, tinh thần
khởi nghiệp cho giáo viên và học sinh. Vì là hoạt động mở, nhiều đối tƣợng tham dự nên hội
thảo sẽ tạo đƣợc không gian kết nối giữa học sinh, giáo viên và chuyên gia khởi nghiệp là
doanh nhân, nhà quản lý, kết nối giữa nhà trƣờng - doanh nghiệp - các tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp - nhà nƣớc. Tạo điều kiện để tăng cƣờng sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các chủ thể.
Ngoài ra, các sự kiện hội thảo về khởi nghiệp còn đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ hữu
hiệu để thu hút sự chú ý của cộng đồng, tìm kiếm các đối tác tiềm năng để hợp tác, trao đổi
thông tin và mở rộng sức ảnh hƣởng của đơn vị. Thông qua sự kiện, nhiều ý tƣởng, dự án
khởi nghiệp có thể tìm đƣợc đơn vị hỗ trợ, nhà đầu tƣ cũng nhƣ các đối tác, đồng thời quảng
bá hình ảnh của mình tới cộng đồng.
Tùy theo nội dung và cách thức tổ chức. Hội thảo đƣợc thành nhiều loại hình khác
nhau:

Hội thảo khoa học về
khởi nghiệp

Diễn đàn khởi nghiệp

Giao lƣu khởi nghiệp

Trao đổi, thảo luận các Chia sẻ kinh nghiệm,
vấn đề về khởi nghiệp truyền cảm hứng khởi
nhằm đƣa ra giải pháp nghiệp.
phƣơng hƣớng tháo gỡ.

Nội
dung

Báo cáo kết quả các
nghiên cứu về khởi nghiệp
theo từng đối tƣợng
nghiên cứu.

Quy
mô

70 - 100 ngƣời

100 - 150 ngƣời

150 - 200 ngƣời

Các chuyên gia, diễn giả
lần lƣợt báo cáo các kết
quả nghiên cứu. Các bài
tham luận đƣợc tổng hợp
thành kỷ yếu.

Chủ đề nội dung diễn đàn
sẽ đƣợc các chuyên gia
phân tích dƣới nhiều góc
nhìn. Sau đó các đại biểu
đóng góp ý kiến, trao đổi,
thảo luận để đƣa ra giải
pháp. Chủ tọa điều phối
diễn đàn tổng hợp, đƣa ra
kết quả.

Các chuyên gia khởi
nghiệp, doanh nhân nói
chuyện, chia sẻ kiến thức,
kinh nghiệm khởi nghiệp
của bản thân và giải đáp
các thắc mắc của học sinh.

Hình
thức tổ
chức

Việc tổ chức triển khai hội thảo về khởi nghiệp gồm nhiều bƣớc và hạng mục công việc
nên cần thực hiện theo quy trình để dễ kiểm soát và tránh đƣợc rủi ro tại sự kiện, cũng nhƣ đạt
đƣợc chất lƣợng, hiệu quả cao nhất bao gồm những nội dung nhƣ sau:
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức: Thành viên Ban tổ chức, kế hoạch tài chính, kế hoạch
truyền thông, nội dung chƣơng trình, khách mời, diễn giả.
2. Truyền thông thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng.
3. Mời diễn giả và chốt nội dung trình bày, bài tham luận.
4. Gửi thƣ mời cho đại biểu và khách mời.
5. Chuẩn bị hậu cần tổ chức (MC, các kịch bản chạy chƣơng trình, phông, phƣớn quảng
cáo, trang trí hội trƣờng, âm thanh, máy chiếu, văn nghệ…).
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6. Tổ chức chƣơng trình, phân công nhân sự phụ trách các vị trí: đón khách, kỹ thuật (âm
thanh, ánh sáng, trình chiếu), hậu cần, sân khấu, lễ tân, MC.
7. Báo cáo tổng kết: Báo cáo nội dung, khách mời; báo cáo tài chính; báo cáo truyền
thông.
3.3. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp
(Biểu mẫu cơ bản cần thiết để tổ chức cuộc thi đƣợc thể hiện ở phía dƣới Phụ lục)
Cuộc thi khởi nghiệp là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ khởi
nghiệp của Nhà trƣờng, là bƣớc đệm quan trọng nhằm lựa chọn các ý tƣởng, đề án khởi
nghiệp của học sinh chuyển sang ƣơm tạo, triển khai thực tế.
Cuộc thi khởi nghiệp có tính chất lan tỏa, hiệu ứng truyền thông cao và thu hút đƣợc sự
quan tâm của cộng đồng từ đó khuyến khích đƣợc sự tham gia của học sinh và giáo viên.
Ngoài ra, cuộc thi là sân chơi cho học sinh (và cả giáo viên) phát huy tính sáng tạo, ứng dụng
nghiên cứu khoa học và các kiến thức đã học vào thực tiễn.
Thông thƣờng, các nhóm học sinh tham gia cuộc thi chỉ có ý tƣởng kinh doanh, rất ít
nhóm (tỉ lệ < 10%) có sản phẩm; 2 - 3% nhóm học sinh theo đuổi, phát triển tiếp ý tƣởng
kinh doanh sau cuộc thi. Tuy nhiên, cuộc thi có tác dụng rất lớn vì tất cả các nhóm tham dự
đều đƣợc rèn luyện năng lực chủ động triển khai ý tƣởng theo dạng dự án.
Cuộc thi khởi nghiệp là hoạt động lớn, gồm chuỗi nhiều hoạt động, sự kiện, thời gian tổ
chức dài (từ 2 - 3 tháng), Chi phí tổ chức tùy theo quy mô. Trong trƣờng phổ thông, cuộc thi
chia làm 2 cấp: cấp Khối và cấp trƣờng (hoặc chỉ có cấp Trƣờng).
Quy trình tổ chức cuộc thi khởi nghiệp cơ bản gồm các bƣớc:
STT

Hoạt động

1

Xây dựng quy chế, thể lệ cuộc
thi

2

Xây dựng Bộ hồ sơ mẫu tham
gia cuộc thi

3

Xây dựng khung thang điểm
chấm

4

Xây dựng bộ hồ sơ tài trợ, bảo
trợ truyền thông (khuyến khích
nên làm)

5

Biên soạn các công văn, thƣ
mời

19

Nội dung
Quy chế thể lệ cuộc thi bao gồm các nội dung
chính:
- Đối tƣợng dự thi
- Lĩnh vực ngành nghề dự thi
- Lịch trình cuộc thi
- Các quy phạm, tiêu chuẩn khác
Bộ hồ sơ bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi
- Bản cam kết
- Bản tóm tắt ý tƣởng/dự án khởi nghiệp mẫu
- Bản đề án kế hoạch kinh doanh mẫu
Khung thang điểm bao gồm nội dung tiêu chí chấm
và thang điểm cho từng tiêu chí (Mẫu: phụ lục)
Nội dung bộ hồ sơ:
Mục đích, ý nghĩa cuộc thi/ Thƣ mời tài trợ/ Quy
mô, lịch trình cuộc thi/ Thành phần Ban tổ chức;
Hội đồng giám khảo, Tƣ vấn /kế hoạch truyền
thông/ Quyền lợi tài trợ; Bảo trợ truyền thông.
- Công văn xin phối hợp, hỗ trợ
- Công văn xin tài trợ
- Công văn thƣ mời
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Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban
Tổ chức/ Thành lập Hội đồng
Ban giám khảo/Thành lập Hội
đồng tƣ vấn.

Nhiệm vụ của các Ban/Hội đồng
- Ban chỉ đạo: Đƣa ra phƣơng hƣớng, chỉ đạo tổ
chức cuộc thi
- Ban Tổ chức: Trực tiếp thực hiện, triển khai các
hạng mục công việc. Ban tổ chức có thể chia làm
các tiểu ban nhỏ theo từng mảng công việc chính
dƣới sự điều phối của Trƣởng Ban tổ chức (Ví
dụ: tiểu Ban nội dung, tiểu ban truyền thông,
tiểu ban hậu cần, tiểu ban đối ngoại…)
- Hội đồng Ban giám khảo: chấm và đánh giá chất
lƣợng ý tƣởng/dự án khởi nghiệp, Hội đồng Ban
giám khảo có thể chia làm 2 nhóm, 1 nhóm
chấm
….
- Hội đồng tƣ vấn: Tƣ vấn phát triển ý tƣởng,
hoàn thiện dự án khởi nghiệp, tăng tính khả thi
cho các ý tƣởng/dự án khởi nghiệp.

Truyền thông cho cuộc thi

- Truyền thông cuộc thi trên các phƣơng tiện thông
tin đại chúng (Báo chí, truyền hình, mạng xã hội,
truyền thông ngoài trời,...)

Tập hợp hồ sơ dự án tham gia
cuộc thi

Dự án tham gia dự thi có thể gửi bản cứng tại địa
điểm thu hoặc gửi bản mềm qua email, BTC cần
kiểm tra hồ sơ của thí sinh, nếu chƣa đầy đủ và hợp
lệ sẽ thông báo để thí sinh bổ sung.

Tổ chức vòng chấm loại

Hội đồng giám khảo sẽ đọc bản thuyết minh ý
tƣởng/đề án kinh doanh của các dự án, sau đó dựa
theo tiêu chí và thang chấm điểm để đánh giá, nhận
xét cho điểm các dự án. Cần tổ chức chấm chéo
giữa các Ban giám khảo để tăng độ chính xác.

Tổ chức các buổi tƣ vấn cho
các Ý tƣởng/Dự án

Buổi tƣ vấn sẽ mời Hội đồng tƣ vấn là các chuyên
gia theo nhiều lĩnh vực (Phát triển ý tƣởng,
Marketing – thị trƣờng, nhân sự, tài chính,…) để tƣ
vấn hoàn thiện ý tƣởng, đề án kinh doanh của dự án
khởi nghiệp.

11

Tổ chức buổi Chung kết cuộc
thi khởi nghiệp và trao giải.

Hình thức thi chung kết: Ban giám khảo lắng nghe
các dự án thuyết trình và phản biện trong khoảng
thời gian quy định, sau đó cho điểm đánh giá theo
thang điểm Ban tổ chức chuẩn bị.

12

Lựa chọn ra dự án xuất sắc
tiếp tục hỗ trợ.

Các dự án xuất sắc sẽ đƣợc chọn ra để tiếp tục đào
tạo nâng cao, hỗ trợ, kết nối phát triển.

6

7

8

9

10

20

NOVAEDU.VN

0989.49.2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƢNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƢNG YÊN
3.4. Tổ chức hoạt động truyền thông cho khởi nghiệp
Truyền thông đƣợc biết đến là nhân tố có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp
nguồn thông tin khởi nghiệp và là một nhu cầu tất yếu đối với mọi tổ chức hỗ trợ kinh doanh.
Các ý tƣởng/dự án khởi nghiệp trong các Nhà trƣờng thông thƣờng chƣa có sự tin tƣởng
của khách hàng, đối tác, chƣa đƣợc sự đón nhận của thị trƣờng... đều cần nhu cầu truyền
thông uy tín hỗ trợ để quảng bá sản phẩm, kiểm nghiệm và phát triển thị trƣờng.
Về đối tƣợng truyền thông các Nhà trƣờng nên hƣớng tới hai đối tƣợng chủ yếu:
-

Truyền thông hƣớng nội: hƣớng đến cộng đồng học sinh, các đối tác trong các chƣơng
trình đào tạo/ƣơm tạo (nhƣ doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, cố vấn khởi nghiệp), …
- Truyền thông hƣớng ngoại: hƣớng đến nhà đầu tƣ, doanh nghiệp, cộng đồng khởi
nghiệp bên ngoài Nhà trƣờng.
- Về phƣơng tiện truyền thông, tuỳ thuộc vào đối tƣợng truyền thông, đơn vị/bộ phận hỗ
trợ khởi nghiệp của Nhà trƣờng có thể sử dụng kênh truyền thông truyền thống nhƣ
công văn hay các phƣơng tiện truyền thông số nhƣ facebook, youtube, twitter, zalo,
email… Đặc biệt, Nhà trƣờng cần tìm cách liên kết truyền thông với các đối tác truyền
thông chuyên nghiệp bên ngoài. Cụ thể, hiện nay có rất nhiều kênh báo điện tử đều có
chuyên mục dành riêng về khởi nghiệp nhƣ: vnexpress.net, vietnamnet.vn, 24h.com.vn,
soha.vn, baodautu.vn, nhandan.com.vn, thesaigontimes.vn, cafef.vn, bizlive.vn,…
- Về nội dung truyền thông, Nhà trƣờng cần tích hợp nội dung của đơn vị (sự kiện,
chƣơng trình hỗ trợ, mô hình kinh doanh, điểm thu hút đặc trƣng) cũng nhƣ các nội
dung liên quan đến các đối tác và Doanh nghiệp khởi nghiệp mà mình đang hỗ trợ (nhƣ
các điển hình thành công,…)
Ngoài các hoạt động chính trên, công tác triển khai hỗ trợ học sinh khởi nghiệp
trong nhà trƣờng có thể triển khai một số nội dung sau:
(1) Xây dựng, phát triển, kết nối và quản lý mạng lƣới cố vấn/huấn luyện viên khởi
nghiệp
(2) Kết nối đầu tƣ cho các ý tƣởng/dự án khởi nghiệp
(3) Hỗ trợ xây dựng/vận hành không gian làm việc chung để tạo cơ hội, sân chơi cho
học sinh Nhà trƣờng
(4) Thành lập các CLB về Kỹ năng, Khởi nghiệp của Nhà trƣờng
(5) Thực hiện công tác hƣớng nghiệp, giúp học sinh nhận biết đƣợc bản thân mình sẽ
tham gia đƣợc đến nấc thang nào của khởi nghiệp
(6) Giúp học sinh tham gia các hoạt động tham quan, tìm hiểu tại Doanh nghiệp và các
trƣờng CĐ, ĐH
3.5. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần ngƣời khởi nghiệp
Phát biểu tại Lễ Khai mạc chƣơng trình “Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV
năm 2020” Phó Thủ tƣớng Vũ Đức Đam nói: “Chúng ta không kỳ vọng sẽ có nhiều doanh
nghiệp start-up thành công trong trường phổ thông, trường đại học nhưng ít nhất là trang bị
những kiến thức cơ bản nền tảng, khơi dậy tinh thần „người trong cuộc‟ của học sinh, sinh viên,
tham gia xây dựng và phát triển đất nước sau này”. Bởi vậy, việc thúc đẩy tinh thần ngƣời khởi
nghiệp cũng là một trong số các nhiệm vụ quan trọng. Dƣới đây là một số các hoạt động các cơ sở
có thể áp dụng nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV (ở góc độ tổ chức các hoạt động,
sự kiện):
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a. Các hoạt động hỗ trợ
Hoạt động 1: Tổ chức chƣơng trình Diễn đàn “Hành trình ngƣời khởi nghiệp”
Dƣới đây là kế hoạch mẫu để tổ chức một chƣơng trình Diễn đàn hành trình Ngƣời khởi
nghiệp:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “HÀNH TRÌNH NGƢỜI KHỞI NGHIỆP”
TỔ CHỨC TẠI TRƢỜNG .....
I. MỤC ĐÍCH
- Trang bị và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh Nhà trƣờng theo chủ trƣơng Đề án
1665 của Thủ tƣớng Chính Phủ
- Giúp học sinh hiểu đƣợc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Khởi nghiệp đối với sự phát
triển của Quốc Gia
- Nâng cao tƣ duy, kiến thức, kỹ năng và khởi nghiệp, lập nghiệp cho học sinh trong phạm vi
Giáo dục Khởi nghiệp
- Chia sẻ những bài học kinh nghiệm và bí quyết khởi nghiệp từ các Doanh nhân, Chính trị gia
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
• Về đại biểu tham dự:
- Đại diện đơn vị tổ chức: ...................................................................................................
- Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trƣờng: ...............................................................................
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp trong Nhà trƣờng: ..............................................................
- Đại diện các đơn vị đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai Đề án
1665 về việc hỗ trợ HSSV Khởi nghiệp của Thủ tƣớng Chính phủ: ....................................
- Khách mời, Diễn giả tham dự chƣơng trình (tiêu chí lựa chọn là các Lãnh đạo/Điều hành
các Doanh nghiệp/hoặc Doanh nghiệp Khởi nghiệp, có kinh nghiệm thực chiến, có khả năng
đào tạo, chia sẻ, các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp) : .....................................................
• Về thành phần học viên: ..........................................................................................................
III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: từ 8h00 – 11h00 hoặc 14h00 – 17h00 (3 giờ)
- Địa điểm: ...........................................................................................................................
IV. KỊCH BẢN KHUNG CHƢƠNG TRÌNH
STT
Nội dung
1
Đón khách, ổn định chỗ ngồi
Tuyên bố lý do, giới thiệu chƣơng trình và Đại biểu
2
khách mời
3
Chiếu video giới thiệu Đề án 1665 và chƣơng trình
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Link đơn vị video tải tại đây: https://dean1665.vn/videoclip/chuoi-su-kien-va-ngay-hoi-khoi-nghiep-quoc-giacua-hssv-nam-2020.html
4

Đại diện Nhà trƣờng phát biểu

5

Đai diện đơn vị tổ chức phát biểu

6

7
8

Tọa đàm:
Khách mời, diễn giả cùng tham gia thảo luận về chủ đề
chƣơng trình với sự điều phối của Host
- Chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp thành công của các
khách mời/ diễn giả
- Học sinh, sinh viên có nên tham gia Khởi nghiệp hay
không?
- Những ai sẽ phù hợp với Khởi nghiệp?
- Hành trình khởi nghiệp nên bắt đầu từ đâu?
- Làm thế nào để có đƣợc ý tƣởng Khởi nghiệp?
- Yếu tố để Khởi nghiệp thành công
Host gợi mở các câu hỏi khác theo năng lực và nhu
cầu thực tế của Học sinh Nhà trƣờng
Giao lưu câu hỏi
Khách mời, và Diễn giả giao lƣu, trả lời các câu hỏi của
các bạn học sinh với sự điều phối của Host
Đại diện Nhà trƣờng phát biểu tổng kết chƣơng trình
Chia sẻ thông tin về chuỗi chƣơng trình, kênh tƣơng tác.

trƣờng
Đại diện BGH Nhà
trƣờng
Đại diện Lãnh đạo
đơn vị

(1) Điều hành
chƣơng trình:
(2) Diễn giả khách
mời:
(3) ….

Đại diện Nhà trƣờng,
BTC

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng Khung nội dung tổng thể chƣơng trình và kịch bản chi tiết của phần Tọa đàm dành
cho các Diễn giả
- Sắp xếp Đại diện lãnh đạo Nhà trƣờng phát biểu tại chƣơng trình.
- Cử cán bộ dẫn chƣơng trình theo khung chƣơng trình trên
- Cử cán bộ, giáo viên và tập trung học sinh tham gia theo thành phần phía trên
- Chuẩn bị hội trƣờng bao gồm: ghế, bàn đại biểu, bàn tọa đàm (3-4 ghế, 1 bàn tròn), âm thanh
tốt, Mic cầm tay (3-4 Mic), mạng wifi, thiết bị livestream (nếu có)
- Cử nhân sự lễ tân, hậu cần tiếp đón đại biểu, ổn định chỗ ngồi cho học sinh, chạy Mic giao
lƣu
- Cử nhân sự kỹ thuật trực âm thanh và thực hiện các thao tác nghiệp vụ trong xuyên suốt quá
trình tổ chức
- In ấn backdrop, theo Maket nhận từ BTC hoặc chiếu Backdrop trên màn LED (nếu có)
- Phối hợp đảm bảo tổ chức chƣơng trình theo kế hoạch
- Quản lý học sinh trong suốt quá trình tổ chức, khuyến khích học sinh/giáo viên đặt câu hỏi,
giao lƣu, chia sẻ
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Hoạt động 2: Tổ chức Ngày hội thông tin
Mục tiêu nhằm thu hút đối tác (là các doanh nghiệp, mentor, chuyên gia) và giải đáp thắc
mắc của học sinh xoay quanh các vấn đề về khởi nghiệp, hoặc Cuộc thi về khởi nghiệp cấp
trƣờng/Sở.
KỊCH BẢN KHUNG CHƢƠNG TRÌNH
Thời lƣợng

STT

Nội dung

1

30 phút

Checkin khách mời, điểm danh học sinh

2

5 phút

MC khai mạc chƣơng trình

3

10 phút

Văn nghệ chào mừng

4

5 phút

Giới thiệu Đại biểu, khách mời

5

5 phút

Đại diện Nhà trƣờng phát biểu

6

50 phút

Cán bộ, học sinh thảo luận, giao lƣu với các diễn giả, khách mời

7

10 phút

Q&A

8

5 phút

Bế mạc, cảm ơn, chụp ảnh với khách mời

Hoạt động 3: Tổ chức Hội chợ kết nối khởi nghiệp
-

-

24

Hội chợ kết nối khởi nghiệp là sự kiện để học sinh có thể trƣng bày ý tƣởng khởi
nghiệp của mình với khách hàng, nhà đầu tƣ,… kết hợp với đó là sân khấu để chia sẻ
kiến thức khởi nghiệp, từ đó thúc đẩy tinh thần ngƣời khởi nghiệp cho học sinh Nhà
trƣờng
Các hoạt động đề xuất:

STT

Hoạt động

1

Triển lãm tự do

2

Free networking

3

Đối thoại

4

Kết nối

Chi tiết
Khán giả tự do tham quan, trải nghiệm sản phẩm tại
các booth trƣng bày.
Các nhà đầu tƣ đi xung quanh các booth trƣng bày
và đƣa ra đề xuất hợp tác nếu có nhu cầu
Diễn giả thảo luận, tƣơng tác với khán giả qua các
câu hỏi theo một chủ đề về khởi nghiệp nào đó.
Học sinh giới thiệu dự án của mình và thu hút đầu tƣ
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b. Các thông điệp truyền tải trong các hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần Người khởi
nghiệp
Đối với mỗi đơn vị, tuỳ thuộc vào đặc điểm, quy mô, định hƣớng của đơn vị để tổ chức
các hoạt động trên, tuy nhiên về thông điệp truyền thông, chia sẻ đến học sinh tiếp cận,
cần đƣợc xác định rõ, và giới hạn nội dung, cụ thể đơn vị cần tập trung vào một số
thông điệp nhƣ sau: (Dƣới đây là gợi ý một số thông điệp, căn cứ vào mục tiêu, chủ
trƣơng của Đề án 1665 của Thủ tƣớng Chính Phủ):
1. Học sinh nên TẬP TRUNG tốt vào việc học tập tốt kiến thức chuyên môn trên Nhà
trƣờng là việc chính. Bên cạnh đó, nên tham gia vào HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP, chứ
không phải Khởi nghiệp. Hành trình này, sẽ giúp cho học sinh có đƣợc kiến thức, kỹ năng và
tinh thần của Ngƣời khởi nghiệp => Khi có đƣợc những thứ này, thì khả năng khởi nghiệp
thành công của Ngƣời khởi nghiệp sẽ cao hơn.
2. Mục tiêu chính của GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP là để Tạo ra:
+ (1) Nguồn lao động chất lƣợng cao (là những cán bộ, nhân sự Nguồn, đội ngũ nhân sự
kế cận cho các Doanh nghiệp, Tập đoàn, hoặc những nhân sự đã tham gia vào hành trình khởi
nghiệp thì sẽ có Ƣớc mơ lớn, Bản lĩnh hơn,..)
+ (2) Tạo ra Doanh nhân khởi nghiệp: nghĩa là đƣa khởi nghiệp vào Nhà trƣờng là để
đào tạo, kiến tạo nên những doanh nhân khởi nghiệp trong tƣơng lai
+ (3) Hoặc tạo ra đội ngũ là Chuyên gia trong các lĩnh vực;
Việc thành lập doanh nghiệp chỉ là HỆ QUẢ TẤT YẾU chứ Giáo dục khởi nghiệp
không phải để thúc đẩy học sinh thành lập doanh nghiệp
3. Thông qua hoạt động Khởi nghiệp: học sinh sẽ có đƣợc Ƣớc mơ, Định vị bản thân rõ
ràng hơn, Bản lĩnh hơn, Dám đối diện và sẵn sàng vƣợt qua thất bại, Kiên định hơn, có đƣợc
TINH THẦN CỦA NGƢỜI KHỞI NGHIỆP, có đƣợc hệ thống kỹ năng toàn diện hơn, có
đƣợc cơ hội đột phá về tài chính,..
4. Khởi nghiệp không dành cho đa số, khởi nghiệp chỉ dành cho những ngƣời có ƢỚC
MƠ, KHÁT VỌNG ĐỦ LỚN.
5. Trong khởi nghiệp TIỀN quan trọng nhƣng là phƣơng tiện, quan trọng nhất là Con
ngƣời khởi nghiệp
6. Các nhà trƣờng nên chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp,
thông qua các bƣớc: Giúp HSSV Biết đƣợc Khởi nghiệp (thông qua các hoạt động truyền
thông, lập CLB, page,...), HIỂU đƣợc (thông qua các chƣơng trình đào tạo, tập huấn, tọa đàm,
diễn đàn,...), LÀM đƣợc khởi nghiệp (tham gia cuộc thi về KN).
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Một số câu hỏi gợi ý để đạt đƣợc mục tiêu chƣơng trình nhƣ sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

26

Câu hỏi
Chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của các khách mời/ diễn giả
Khởi nghiệp có phải là để thành lập doanh nghiệp hay không? Tại sao học
sinh, sinh viên không lo học mà lại tham gia vào khởi nghiệp?
Những ai sẽ phù hợp với Khởi nghiệp?
Hành trình khởi nghiệp nên bắt đầu từ đâu?
Làm thế nào để có đƣợc ý tƣởng Khởi nghiệp?
Yếu tố để Khởi nghiệp thành công
Muốn tham gia khởi nghiệp nhƣng không biết lấy ý tƣởng ở đâu
Có đƣợc ý tƣởng rồi thì sau đó thƣơng mại hóa nó bằng cách nhƣ nào vì hiện
tại các dự án hầu hết là đang dùng bằng cốt ý tƣởng của cuộc thi Khoa học kỹ
thuật (đối với HS), hoặc Nghiên cứu khoa học (đối với SV)
Bây giờ có ý tƣởng rồi thì lập nên dự án nhƣ thế nào?
Trong khởi nghiệp, ý tƣởng có phải quan trọng nhất không? hay Con ngƣời
mới là quan trọng nhất?
Giá trị của Học sinh, Sinh viên khi tham gia vào hành trình khởi nghiệp
Ai có thể phù hợp với khởi nghiệp? có nhiều tiền? hay cần có ƣớc mơ, hoài
bão?
Thế nào là tinh thần của ngƣời khởi nghiệp?
Nhiệm vụ của các nhà trƣờng, thầy cô cần làm gì để hỗ trợ HS trong hoạt động
khởi nghiệp?
Con ngƣời khởi nghiệp cần năng lực gì?, khi bắt đầu vào hành trình khởi
nghiệp thì cần chuẩn bị những gì?
Khi tham gia vào khởi nghiệp có thể gặp những khó khăn gì? Cách A/c đã
vƣợt qua khó khăn nhƣ thế nào?
Hiện nay, A/c cũng làm DN, thì theo AC thấy các Doanh nghiệp đánh giá về
năng lực làm dự án khởi nghiệp của HS nhƣ thế nào?
Làm thế nào huy động đƣợc Doanh nghiệp tham gia vào hỗ trợ đồng hành
cùng với học sinh khởi nghiệp ?
Khi xây dựng 1 team làm dự án khởi nghiệp thì tiêu chí chọn ngƣời là nhƣ thế
nào?
Theo nhƣ hƣớng dẫn của Bộ GD trong việc triển khai hỗ trợ HĐ khởi nghiệp
cho học sinh, sinh viên, thì các đơn vị cần triển khai qua 3 bƣớc: Giúp HS biết,
hiểu, làm về khởi nghiệp. Mời A/c phân tích rõ làm thế nào HS biết đến - hiểu
đƣợc - làm đƣợc?
Đề án Khởi nghiệp là để giúp học sinh hƣớng nghiệp, có đúng không? (để các
bạn có tầm nhìn, kiến tạo ƣớc mơ, hoài bão, xác định mục tiêu ngay từ bây
giờ)
Điều phối linh hoạt đặt thêm các câu hỏi khác phù hợp với Năng lực/ Lĩnh vực
chuyên môn của HSSV từng đơn vị
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PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU
PHỤ LỤC 1. CÁC BIỂU MẪU TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP
CHECKLIST CÁC TÀI LIỆU/ BIỂU MẪU TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP
STT
Phụ lục 1.1

Tên tài liệu
Kế hoạch tổ chức
cuộc thi

Phụ lục 1.2

Thể lệ cuộc thi

Phụ lục 1.3

Mẫu trình bày dự án
tham dự cuộc thi

Phụ lục 1.4

Hƣớng dẫn trình bày
Video clip thuyết
trình

Nội dung
Thông tin chính thức về mục đích, quy mô, đối tƣợng
tham gia, lịch trình cuộc thi, các nhóm ngành dự thi, cơ
cấu giải thƣởng, tiêu chí lựa chọn BGK
Thông tin hƣớng dẫn chi tiết về đối tƣợng tham dự, lĩnh
vực dự thi, quy định về bài dự thi, tiêu chí chấm thi
timeline tổ chức cuộc thi, cơ cấu giải thƣởng, hình thức
nộp bài và phụ lục về mẫu trình bày dự án
Hƣớng dẫn chi tiết cách trình bày mẫu báo cáo/hồ sơ các
đặc điểm, tiềm năng của dự án dự thi
Hƣớng dẫn các đội thi cách xây dựng nội dung 1 video
thuyết trình về dự án

Phụ lục 1.5

Phiếu đăng ký tham
dự

Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi dành cho các dự án

Phụ lục 1.6

Phiếu đánh giá dự án
Vòng sơ loại

Mẫu trình bày phiếu chấm điểm Vòng sơ loại (chấm hồ
sơ), bao gồm các tiêu chí đánh giá và mức điểm đánh giá
dự án

Phụ lục 1.7

Phiếu đánh giá gian
hàng Vòng chung
kết

Mẫu trình bày phiếu chấm điểm gian hàng trƣng bày tại
Vòng Chung kết, bao gồm các tiêu chí đánh giá và mức
điểm đánh giá dự án

Phụ lục 1.8

Phiếu đánh giá
thuyết trình Vòng
chung kết

Mẫu trình bày phiếu chấm điểm chặng thi Thuyết trình
tại sân khấu Vòng Chung kết, bao gồm các tiêu chí đánh
giá và mức điểm đánh giá dự án khi các đội thi thuyết
trình trƣớc BGK

Phụ lục 1.9

Mẫu thƣ mời đồng
hành cùng Cuộc thi

Mẫu thƣ mời gửi đến các Doanh nghiệp, quỹ đầu tƣ, Báo
đài đồng hành, tài trợ cho cuộc thi

Phụ lục
1.10

Mẫu thƣ mời BGK

Mẫu thƣ mời gửi BGK của cuộc thi
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Phụ lục 1.1 Kế hoạch tổ chức
THÔNG TIN CUỘC THI KHỞI NGHIỆP “………”
I. MỤC ĐÍCH
-

-

Kích thích khả năng sáng tạo, tƣ duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh
cho thanh niên - học sinh cả nƣớc.
Tạo sân chơi bổ ích cho thanh niên, học sinh thông qua việc lập các dự án Khởi sự
Doanh nghiệp, hƣớng họ tới hoạt động có ý nghĩa là tìm hiểu về kinh doanh; có cơ hội
trải nghiệm thực tế để đúc rút kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh.
Tạo điều kiện cho những đề án kinh doanh của học sinh có cơ hội trở thành hiện thực.
Tìm ra và tôn vinh những tác giả và các dự án khởi nghiệp xuất sắc.

II. QUY MÔ: Toàn bộ học sinh trong Nhà trƣờng
III. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA
-

Học sinh đang theo học tại các Nhà trƣờng

-

Giáo viên

Thí sinh dự thi có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (nhóm dự thi có thể
gồm học sinh của nhiều trƣờng khác nhau nhƣng có ít nhất 1 học sinh của trƣờng).
III. LỊCH TRÌNH CUỘC THI
-

Phát động: Từ tháng …; (từ ngày... đến ngày ...)

-

Thu bài: (….. – …….) (từ ngày ... đến ngày ...)

-

Thí sinh gửi:

1. Bản tóm tắt dự án
2. Phiếu đăng ký dự thi
3. Mô tả ý tƣởng/dự án kinh doanh gồm: 1 bản cứng (không quá…trang) và 1 bản mềm
ghi ra USB gửi về BTC theo địa chỉ … hoặc gửi vào Email Ban Tổ chức …
-

Các vòng thi:
+ Chấm dự án vòng 1: Từ tháng … đến tháng …
+ Chấm dự án vòng 2: Từ tháng …. đến tháng ….
+ Tƣ vấn hoàn thiện dự án/sản phẩm/mô hình kinh doanh: tháng ….
+ Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp: tháng ....

V. NHÓM NGÀNH DỰ THI:
1. Khoa học, công nghệ;
2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;
3. Nông, lâm, ngƣ nghiệp;
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4. Giáo dục, y tế;
5. Dịch vụ, du lịch;
6. Tài chính, ngân hàng;
7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;
8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.
...
VI. GIẢI THƢỞNG:
-

... Giải Nhất: (... triệu)
... Giải Nhì: (... triệu)
... Giải Ba: (... triệu)

V. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO – PHẢN BIỆN
Hội đồng giám khảo và thẩm định – phản biện là những Doanh nhân tiêu biểu có nhiều
thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội, đạt nhiều giải thƣởng
Doanh nhân; Đồng thời các nhiều Doanh nhân đều đang là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các
Hội (hoặc Hiệp hội) Doanh nghiệp.
VI. CAM KẾT TRIỂN KHAI THỰC TẾ
Thí sinh có dự án tham dự sẽ phải cam kết dự án thuộc bản quyền của cá nhân (hoặc
nhóm tác giả);
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Phụ lục 1.2. Thể lệ cuộc thi
THỂ LỆ
Cuộc thi “....................................”
I. Đối tƣợng tham dự
Học sinh đang học tại các lớp trong Nhà trƣờng.
II. Lĩnh vực dự thi
Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “…” năm 20… đƣợc chia theo các lĩnh vực:
1. Khoa học, công nghệ;
2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm;
3. Nông, lâm, ngƣ nghiệp;
4. Giáo dục, y tế;
5. Dịch vụ, du lịch;
6. Tài chính, ngân hàng;
7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;
8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.
...
III. Quy định về bài dự thi
1. Thể thức, hình thức trình bày
Bài dự thi đƣợc trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông
chữ Times New Roman, nội dung trình bày hƣớng dẫn chi tiết (Phụ lục ... đính kèm theo).
2. Sản phẩm dự thi nộp về BTC bao gồm:
- Bản thuyết minh dự án đƣợc trình bày (Mô tả chi tiết trong phụ lục ... đính kèm
theo);
- Bản thuyết trình của nhóm đƣợc trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (Mô tả
chi tiết Phụ lục ... đính kèm theo);
- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).
IV. Tổ chức Cuộc thi
1. Vòng thi cơ sở
a) Các đơn vị trực thuộc (các lớp trong Nhà trƣờng hoặc các trƣờng THPT, trƣờng
TH-THCS-THPT trong Huyện, Tỉnh)
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi và thể lệ đến học sinh trong toàn đơn vị.
Hƣớng dẫn học sinh trình bày và lập bản thuyết minh dự án theo quy định tại Mục III.
- Lựa chọn 01 dự án tham dự vòng thi chung kết (Có thể tổ chức các cuộc thi hoặc
xét chọn hồ sơ).
- Hƣớng dẫn các Thầy cô nhà trƣờng hỗ trợ học sinh xây dựng ý tƣởng, trình bày và
lập bản thuyết minh dự án theo quy định tại Mục III.
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b) Thời hạn nhận hồ sơ dự thi từ các đơn vị trƣớc ngày .....
2. Vòng sơ loại
a) Thời gian: từ ngày ... đến ngày ...
b) Sau khi nhận đƣợc hồ sơ và bài dự thi của các đơn vị, Ban Tổ chức tiến hành sơ
loại và lựa chọn ... dự án có tính khả thi cao nhất vào Vòng thi chung kết.
Tiêu chí chấm vòng sơ loại:
- Hình thức trình bày đúng quy định/ ấn tƣợng (10 điểm)
- Tính độc đáo, sáng tạo, tính mới (20 điểm)
- Sự cần thiết, mức độ ứng dụng thực tế theo quy mô (20 điểm)
- Tính khả thi, tiềm năng của ý tƣởng (20 điểm)
- Hiệu quả, triển vọng của dự án (15 điểm)
- Hồ sơ năng lực của đội ngũ sáng lập hoặc các minh chứng nói lên sức mạnh, ý chí,
khát vọng, ƣớc mơ của đội ngũ (15điểm)
3. Vòng thi chung kết
a) Thời gian, địa điểm tổ chức: ngày ..., tại ....
b) Tiến trình cuộc thi
Các đội tham dự Cuộc thi ... sẽ tham gia trƣng bày các sản phẩm, ý tƣởng, dự án khởi
nghiệp của đội tại các gian hàng theo các chủ đề đƣợc ban tổ chức bố trí và trình bày bài dự
thi của mình trƣớc Ban Giám khảo. Cụ thể:
- Trƣng bày gian hàng.
Ngày ..., các đội thi sẽ nhận gian hàng, trang trí, hoàn thiện và trƣng bày các sản
phẩm, ý tƣởng, dự án khởi nghiệp tại các gian hàng. Tổ chức các hoạt động quảng bá, giới
thiệu sản phẩm, ý tƣởng tới các đại biểu, các đoàn tham dự Cuộc thi. Ngày ..., Ban Giám
khảo sẽ chấm và đánh giá các dự án trực tiếp tại các gian hàng trƣng bày dự án, ý tƣởng của
học sinh. Nội dung chấm, đánh giá gian hàng dựa theo các tiêu chí sau (gợi ý 1 số tiêu chí):
+ Sản phẩm trƣng bày (20 điểm);
+ Trang trí, trƣng bày gian hàng (20 điểm);
+ Hoạt động quảng bá, thu hút khách hàng (30 điểm);
+ Trả lời phỏng vấn tại gian hàng (30 điểm);
- Thuyết trình về sản phẩm dự thi
Các đội dự thi thực hiện bài thuyết trình và trả lời các câu hỏi do Ban Giám khảo đặt
ra. Các đội có không quá 05 phút trình bày bài dự thi và có không quá 10 phút để trả lời các
câu hỏi của Ban Giám khảo. Ban Giám khảo đánh giá kết quả của bài thi trên cơ sở tiêu chí
chấm điểm nhƣ sau (gợi ý 1 số tiêu chí):
+ Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trƣờng; Lợi ích của sản
phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; Sản phẩm/ dịch vụ hỗ trợ giải
quyết đƣợc vấn đề nào của cộng đồng, xã hội (20 điểm).
+ Tính khả thi trong kế hoạch kinh doanh; Tính khả thi về nguồn lực tổ chức sản xuất
và kinh doanh, tính khả thi về mức giá và phƣơng thức bán hàng, phƣơng thức Marketing (20
điểm).

31

NOVAEDU.VN

0989.49.2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƢNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƢNG YÊN
+ Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm, dịch vụ so với các sản
phẩm đã có trên thị trƣờng (20 điểm).
+ Kết quả tiềm năng của dự án bao gồm: doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả năng tăng
trƣởng, tác động xã hội của dự án (15 điểm).
+ Các kênh truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể; Xây dựng công cụ
truyền thông; Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt (10 điểm).
+ Khả năng thuyết trình dự án, kiến thức về tài chính kinh doanh, kiến thức pháp luật
và hiểu biết xã hội, tinh thần làm việc nhóm (15 điểm).
V. Công nhận kết quả thi và giải thƣởng
1. Công nhận kết quả thi
Kết quả thi của các đội là tổng hợp điểm của các nội dung chấm, tổng điểm là 100
điểm, đƣợc tính theo cơ cấu nhƣ sau:
a) Điểm hồ sơ dự thi của các đội theo quy định tại mục III của Thể lệ: 40 điểm.
b) Điểm gian hàng: 30 điểm
c) Điểm vòng thi thuyết trình: 30 điểm
2. Cơ cấu giải, hình thức khen thƣởng
Số lƣợng
TT

Giải thƣởng

1

Giải Nhất

2

Giải Nhì

3

Giải Ba

4

Giải Khuyến
khích

5

Giải Gian hàng
xuất sắc

Khối
THPT

Khối
THCS

Hình thức khen

Giá trị giải
thƣởng
…

Tặng Giấy khen
của …

…
…

Giấy chứng nhận
của …

…
…

Cơ cấu giải thƣởng có thể thay đổi dựa theo số lƣợng đội tham gia dự thi, kết quả và
chất lƣợng của Cuộc thi. Giải thƣởng đƣợc công bố và trao giải trực tiếp trong ngày cuối cùng
của Cuộc thi. Ngoài ra, các đội thi đạt giải tại Cuộc thi có thể đƣợc nhận quà tặng của các đơn
vị doanh nghiệp tham gia phối hợp tổ chức Cuộc thi ... (nếu có).
Giáo viên hƣớng dẫn trực tiếp các đội dự thi đạt giải tại Cuộc thi ... đƣợc ... tặng Giấy
khen; Giáo viên hƣớng dẫn, các đội dự thi đạt giải tại Cuộc thi cấp Quốc gia đƣợc đề xuất
trình UBND tỉnh tặng Bằng khen. Công tác khen thƣởng đƣợc thực hiện trong hoạt động tổng
kết nhiệm vụ năm học.
3. Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự cuộc thi
a) Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ
đúng yêu cầu và Thể lệ của Ban tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định
và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi
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không phải là đối tƣợng tranh chấp bản quyền tác giả. Các giải pháp, ý tƣởng sáng tạo muốn
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trƣớc khi công bố giải.
b) Trong trƣờng hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải,
đối tƣợng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
VI. Hình thức nộp bài dự thi
1. Bài dự thi hợp lệ là các bài dự bao gồm:
- Đầy đủ các sản phẩm theo quy định tại mục III;
- Có thông tin liên hệ của trƣởng nhóm:
- Không liên quan đến tranh chấp bản quyền.
2. Hình thức nộp bài thi
Các cơ sở giáo dục, đơn vị quản lý giáo dục nộp bài dự thi trực tiếp tại .... Nội dung,
thông tin liên quan đến dự án của các nhóm học sinh tham dự Cuộc thi đƣợc Ban tổ chức bảo
mật theo quy định của pháp luật.
VII. Thông tin liên hệ
Thƣờng trực Ban Tổ chức Cuộc thi: ….
TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC
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Phụ lục 1.3. Mẫu trình bày dự án tham dự cuộc thi
Bìa dự án
CUỘC THI “...”

( Tên dự án) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thuộc lĩnh vực: (các lĩnh vực thuộc mục II)

NHÓM/CÁ NHÂN THỰC HIỆN (danh sách thành viên không quá 05 ngƣời)
ĐƠN VỊ : …

(Địa danh), Tháng ___ /20…

Trang thứ 1:
Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án (bắt buộc):
1. Họ và tên trƣởng nhóm: ..............................................................................................
2. Trƣờng/lớp: .................................................................................................................
3. Số điện thoại liên hệ: ..................................................................................................
4. Email:...........................................................................................................................
5. Danh sách thành viên trong nhóm (tên, trƣờng, lớp, không quá 04 ngƣời).
.....................................................................................................................................
Trang thứ 2:
Tóm tắt dự án
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Ý tƣởng chính của dự án…… (Từ 01-02 dòng);



Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án (Tóm tắt từ 3-5 dòng)
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Trang 3
Nội dung chính của dự án
A. Tổng quan đề án
Trình bày dƣới dạng Business Model Canvas (Lưu : ch điền những thông tin tối giản,
cốt l i nhất của dự án).
ĐỐI TÁC
CHÍNH

HOẠT ĐỘNG
CHÍNH

Mô tả những
mối quan hệ
quan trọng
nhất bên
ngoài doanh
nghiệp, giữ
cho doanh
nghiệp hoạt
động.

GIẢI PHÁP GIÁ
TRỊ

Mô tả những hoạt
Sản phẩm hoặc
động quan trọng nhất
dịch vụ mang lại
cần thực hiện để giữ
giá trị cho khách
cho doanh nghiệp
hàng mục tiêu (VD:
hoạt động (VD: Sản
Giải trí, Cá nhân
xuất, Cung cấp nền
hóa, Tiết kiệm
tảng,…).
tiền,...).
TÀI NGUYÊN
CHÍNH
Mô tả những tài sản
quan trọng nhất cần
có để giữ cho doanh
nghiệp hoạt động
(VD: Công nghệ, Con
người, Tài chính…).

CẤU TRÖC CHI PHÍ
Toàn bộ chi phí cần thiết để duy trì doanh
nghiệp.

QUAN HỆ
KHÁCH HÀNG
Mô tả mối quan hệ
mà doanh nghiệp
xây dựng với khách
hàng (VD: Tự phục
vụ, Hỗ trợ cá nhân,
Dịch vụ tự động
hóa, Cộng đồng,…).
CÁC KÊNH
THÔNG TIN VÀ
KÊNH PH N
PHỐI

PH N
KHÖC
KHÁCH
HÀNG
Một hoặc
một số
nhóm
người mà
doanh
nghiệp
cố gắng
phục vụ.

Kênh mà doanh
nghiệp giao tiếp với
khách hàng và mang
lại giá trị cho khách
hàng (VD: Bán
hàng trực tuyến,
Siêu thị…).
DÕNG DOANH THU
Mô tả dòng tiền mà doanh nghiệp thu được
từ việc cung cấp giá trị (VD: Phí dịch vụ,
Quảng cáo, Phí môi giới,…).

B. Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ
1.Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ
- Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tƣởng.
- Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm tạo ra giá trị cho những
đối tƣợng nào;
- Đối tƣợng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm dịch vụ.
- Lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm
khác
- Đánh giá về giá trị của sản phẩm dịch vụ mang lại cộng đồng và xã hội (cung cấp
minh chứng nếu có).
2. Tính khả thi
- Việc sản xuất sản phẩm là khả thi;
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- Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý;
- Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm
dịch vụ
- Sản phẩm có tính cạnh tranh (minh chứng nếu có)
3. Tính độc đáo, sáng tạo
- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chƣa có trên thị trƣờng. Nếu là sản phẩm đã có
trên thị trƣờng thì cần nêu giá trị khác biệt của sản phẩm so với các sản phẩm khác.
- Việc sản xuất sản phẩm đƣợc tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí
thấp, giá cả cạnh tranh vƣợt trội so với các đối thủ khác.
4. Kết quả tiềm năng của dự án
- Các nguồn thu chính của dự án bao gồm:
- Dự kiến doanh thu;
- Tính toán chi phí; Khả năng hoàn vốn thời điểm hoàn vốn và khả năng thu lợi nhuận
của dự án
- Khả năng tăng trƣởng, tác động xã hội của dự án;
5. Các kênh truyền thông
- Lập kế hoạch truyền thông tổng thể;
- Xây dựng công cụ truyền thông;
- Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt;
- Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng, đánh giá hiệu quả của kênh
truyền thông đó

Phụ lục 1.4. Hƣớng dẫn trình bày Video clip thuyết trình (tối đa 03 phút)
1. Giới thiệu về nhóm và các thành viên trong nhóm;
2. Trình bày về sản phẩm dịch vụ của nhóm, tóm tắt về mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của
sản phẩm, dịch vụ. Phân khúc khách hàng chính của sản phẩm dịch vụ. Giá trị của sản
phẩm đối với cộng đồng, xã hội.
3. Giới thiệu về tính sáng tạo, giá trị khác biệt, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ.
4. Đánh giá về tính khả thi của dự án.
5. Đánh giá về kết quả dự kiến và nêu vắn tắt về kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ.
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Phụ lục 1.5. Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA
I.

Thông tin tác giả dự án:

Thành viên 1: (chức danh trong dự án)
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Ngày sinh: .....................................................................................................................................
Số CMND: ............................................... Ngày cấp: ................. ….. Nơi cấp: .........................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ............................................................ Email: ...........................................................
Học sinh lớp: ...................................................................Khóa: ..................................................
Trƣờng: .........................................................................................................................................
Thành viên 2: (chức danh trong dự án)
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Ngày sinh: ....................................................................................................................................
Số CMND: ............................................... Ngày cấp: ................ ….. Nơi cấp: .......................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ............................................................ Email: ..........................................................
Học sinh lớp: ...................................................................Khóa: ..................................................
Trƣờng: ........................................................................................................................................
Thành viên 3: (chức danh trong dự án)
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Ngày sinh: ....................................................................................................................................
Số CMND: ............................................... Ngày cấp: ................ ….. Nơi cấp: .......................
Địa chỉ: ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ............................................................ Email: ..........................................................
Học sinh lớp: ...................................................................Khóa: ..................................................
Trƣờng: ........................................................................................................................................
II.

Thông tin dự án

1.Tên dự án…....................................……………..…………………………………
2. Lĩnh vực
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Khác (ghi rõ lĩnh vực)
3. Triển khai thực tế
Đã triển khai thực tế

Chƣa triển khai thực tế

4. Các giải thƣởng về khởi nghiệp đề án đã từng nhận đƣợc (nếu có):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
III. Điều lệ tham dự
Tôi, đại diện thành viên đội thi……………………………………………………………… cam kết rằng
sẽ chấp thuận những điều lệ tham dự được liệt kê dưới đây trong toàn bộ quá trình tham dự cuộc thi:
A. Dự án là bản quyền riêng của tôi (chúng tôi).
B. Tuân thủ thể lệ, điều khoản, quy tắc của Cuộc thi.
C. Ban Tổ chức đƣợc toàn quyền lƣu trữ và sử dụng hình ảnh của chúng tôi cho mục đích quảng bá
Cuộc thi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng và Nhà tài trợ.
D. Sau khi kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của chúng tôi nhƣ
tài liệu phục vụ chƣơng trình.
E. Nếu đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi:
1. Chúng tôi cam kết sẽ tiến hành khởi nghiệp sau không quá một năm kể từ ngày nhận
tiền thƣởng hoặc đã khởi nghiệp không quá sáu tháng.
2. Chúng tôi cam kết sẽ gửi lại báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh hằng năm trong
ba năm liên tiếp kể từ ngày nhận tiền thƣởng.
3. Chúng tôi đồng ý tham gia, hỗ trợ các hoạt động truyền thông của cuộc thi do Ban Tổ
chức quy định.
F. Trƣờng hợp vi phạm điều lệ:
1. Chúng tôi hiểu và đồng ý tất cả quyết định từ phía Ban Tổ chức về việc tham dự cuộc
thi.
2. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn trả lại Ban Tổ chức toàn bộ giá trị giải thƣởng đã đƣợc giải
ngân.
………………., ngày… tháng… năm .....
Trƣởng Dự án
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lƣu ý:
1. Điền đầy đủ thông tin tất cả các thành viên trong dự án, mọi phát sinh sau này sẽ không
được BTC chấp thuận.
2. Các đội thi thường xuyên kiểm tra Email sau khi đăng k để nhận được đầy đủ các thông
báo từ ban tổ chức.
3. Các đội nộp kèm theo CV tóm tắt của thành viên trong nhóm
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Phụ lục 1.6. Phiếu đánh giá dự án Vòng sơ loại
TÊN ĐƠN VỊ
PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP
VÕNG SƠ LOẠI CUỘC THI ...
Họ tên giám khảo: ............................................................................................................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................................
Tên ý tƣởng/dự án: ...........................................................................................................
Lĩnh vực: ..........................................................................................................................

STT

Điểm của
bài thi

Điểm tối đa

Tiêu chí

1

Hình thức trình bày đúng quy định/ ấn tƣợng

10 điểm

2

Tính độc đáo, sáng tạo, tính mới

20 điểm

3

Sự cần thiết, mức độ ứng dụng thực tế theo quy mô

20 điểm

4

Tính khả thi, tiềm năng của ý tƣởng

20 điểm

5

Hiệu quả, triển vọng của dự án

15 điểm

6

Hồ sơ năng lực của đội ngũ sáng lập hoặc các minh
chứng nói lên sức mạnh, ý chí, khát vọng, ƣớc mơ của
đội ngũ

15 điểm
100 điểm

Tổng

GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 1.7. Phiếu đánh giá gian hàng Vòng chung kết
TÊN ĐƠN VỊ
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIAN HÀNG DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP
VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI ...
Họ tên giám khảo: ............................................................................................................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................................
Tên ý tƣởng/dự án: ...........................................................................................................
Lĩnh vực: ..........................................................................................................................

TT

1

2

3

Hạng mục
Sản phẩm
trƣng bày
(20 điểm)

Trang trí,
trƣng bày
gian hàng
(20 điểm)

Nội dung tiêu chí

Điểm tối
đa

Có sản phẩm mẫu, sản phẩm mô hình của ý
tƣởng/dự án

5

Sản phẩm trƣng bày đúng với nội dung dự thi

10

Mức độ hoàn thiện, tính chuyên nghiệp của
sản phẩm trƣng bày
Nội dung in tại Pano, apphich, standee thể
hiện đƣợc nội dung tổng quát, thông điệp của
ý tƣởng/dự án;
Các sản phẩm tại gian hàng đƣợc trƣng bày
phù hợp, hài hòa, đẹp mắt, hấp dẫn ngƣời
xem
Trƣng bày gian hàng

Có hoạt động tại gian hàng để thu hút khách
tham quan (bán hàng, bình chọn, vui chơi có
thƣởng…)
Hoạt động
quảng bá, thu Các hoạt động thu hút khách hàng đƣợc tổ
hút khách
chức phù hợp, có tính hiệu quả
hàng (30
Các thành viên trong đội có sự phân công,
điểm)
phối hợp trong hoạt động quảng bá, thu hút
khách hàng.
Tính mới, tính sáng tạo của ý tƣởng/dự án

4

Trả lời phỏng
Sự cần thiết của sản phẩm
vấn tại gian
Tính khả thi của ý tƣởng/dự án
hàng
(30 điểm)
Đối tƣợng, phân khúc khách hàng mà ý
tƣởng/dự án
Tổng

Điểm của
bài thi

5
10

5
5
10
10

10
10
5
10
5
100

GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ tên)
40

NOVAEDU.VN

0989.49.2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƢNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƢNG YÊN
Phụ lục 1.8. Phiếu đánh giá Thuyết trình Vòng chung kết
TÊN ĐƠN VỊ
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP
VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI ...
Họ tên giám khảo: ............................................................................................................
Đơn vị công tác: ...............................................................................................................
Tên ý tƣởng/dự án: ...........................................................................................................
Lĩnh vực: ..........................................................................................................................

TT

Tiêu chí

Các tiêu chí

Đối tƣợng, phân khúc
khách hàng, nhu cầu
của khách hàng liên
quan đến sản phẩm,
dịch vụ của dự án

1

Mục tiêu, giá trị, tầm
nhìn, giá trị khác biệt,
Nội dung
tính sáng tạo hoặc giải
thuyết
pháp đột phá của dự
trình
án
ý tƣởng/
dự án
(60
điểm)
Tính khả thi, tính
hiệu quả của dự án
Kết quả của dự án bao
gồm: doanh thu, lợi
nhuận dự kiến, khả
năng tăng trƣởng, tác
động xã hội của dự án
Năng lực triển khai dự
án bao gồm: tính sẵn
sàng của nhóm, thời
gian, khả năng theo
đuổi dự án. Các đối
tác chính, quan hệ
41

Đánh giá chi tiết
- Xác định đối tƣợng khách hàng và
phân khúc thị trƣờng
- Đánh giá phân tích thị trƣờng và các
đối thủ cạnh tranh
- Phân tích và đánh giá rủi ro
- Kế hoạch sản xuất hàng hóa
- Đánh giá đƣợc tiềm năng, phân tích cụ
thể về nhu cầu của từng phân khúc khách
hàng là đối tƣợng của dự án.
- Tính cần thiết của sản phẩm đối với
nhu cầu thị trƣờng
- Lợi ích của sản phẩm đem lại cho
khách hàng và xã hội
- Tính độc đáo, sáng tạo, sự khác biệt và
lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị
trƣờng.
- Tính khả thi trong việc sản xuất kinh
doanh hoặc đƣa sản phẩm ra thị trƣờng
Dự án có tính khả thi, có tính toán cấu
trúc chi phí hình thành sản phẩm, doanh
thu, chỉ số lợi nhuận, điểm hòa vốn.
- Dự án đã có doanh thu, kết quả:
- Dự án có hiệu quả về kinh tế, không
gây ảnh hƣởng tác động xấu đến môi
trƣờng, tạo ra những tác động lớn đối
với xã hội
Cơ cấu các thành viên hiện có của nhóm.
Đánh giá về các đối tác chính tham gia
dự án. Số lƣợng khách hàng, kênh phân
phối sản phẩm.
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khách hàng, sự ủng hộ
từ các mối quan hệ cá
nhân, giải pháp truyền
thông
Phong cách thuyết Thể hiện tự tin, linh hoạt; tạo đƣợc sự
trình
cuốn hút đối với ngƣời nghe
Có sự phân công, chuyển giao hợp lý các
Sự phối hợp giữa các
nội dung thuyết trình giữa các thành viên
thành viên trong thời
trong nhóm; Hỗ trợ kịp thời giữa các
gian thuyết trình, trả
thành viên trong quá trình trả lời chất
lời chất vấn
vấn
Khả
Mức độ nắm vững nội Thể hiện nội dung tổng quát; các ý trọng
năng
tâm cần nhấn mạnh của dự án
trình bày dung thuyết trình
ý tƣởng/ Kỹ thuật làm slide, kỹ Thiết kế slide khoa học, dễ hiểu, dễ trình
dự án
năng trình chiếu slide, bày; các nội dung trình chiếu phù hợp,
(40
sự phối hợp giữa slide bổ trợ và thể hiện trùng khớp với nội
điểm)
và nhóm thuyết trình
dung đang thuyết trình
Nắm vững và trả lời đúng nội dung BGK
Kỹ năng phản biện, trả
đặt ra trong câu hỏi; câu trả lời thể hiện
lời câu hỏi của BGK
đƣợc sức thuyết phục đối với BGK.
Đảm bảo về thời gian Trình bày thuyết trình đảm bảo không
theo quy định (có quá thời gian cho phép (10 phut). Quá 01
đúng thời gian không) phút, không tính điểm.
Tổng điểm

10

5

5

5

10

5
100

GIÁM KHẢO
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 1.9. Mẫu thƣ mời đồng hành cùng Cuộc thi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN ĐƠN VỊ

...., ngày ... tháng ... năm .....
THƢ MỜI
Đồng hành cùng Cuộc thi “…”
Kính gửi: …………………………………………………………………………
Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, nhằm thúc đẩy
tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV) trong toàn quốc; tiếp nối thành công
của Cuộc thi …, [Tên đơn vị] tiếp tục tổ chức Cuộc thi “…” năm … tại … vào ngày …. Điểm
nhấn của Cuộc thi … là Lễ hội trƣng bày các dự án khởi nghiệp với sự tham gia của … gian
hàng đến từ các dự án khởi nghiệp tham dự cuộc thi.
Để Cuộc thi “…” đƣợc tổ chức thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp cho các đại biểu tham dự
và đặc biệt tạo sức thu hút lớn đối với học sinh trong …, [Tên đơn vị] trân trọng đề nghị Quý
doanh nghiệp đồng hành cùng Cuộc thi “…” (Chi tiết các gói tài trợ đồng hành theo nội dung
đính kèm).
Trân trọng cảm ơn./.
TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC

Phụ lục 1.10. Mẫu thƣ mời Ban giám khảo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN ĐƠN VỊ

...., ngày ... tháng ... năm .....
THƢ MỜI
Tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi “…”
Kính gửi: …………………………………………………………………………
[Tên đơn vị] trân trọng kính mời Ông (bà) đến tham gia Ban Giám khảo Vòng chung
kết Cuộc thi “…” với thời gian, địa điểm cụ thể nhƣ sau:
- Thời gian: …
- Địa điểm: …
Rất hân hạnh đƣợc đón tiếp./.
TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC
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PHỤ LỤC 2: CÁC BIỂU MẪU TỔ CHỨC KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP
Phụ lục 2.1. Mẫu kế hoạch tổ chức khóa đào tạo khởi nghiệp
1. Mục đích, yêu cầu
- Bồi dƣỡng đội ngũ học sinh Trƣờng .... có định hƣớng trở thành đội ngũ Doanh nhân trong
tƣơng lai; trang bị cho các em các kiến thức, kỹ năng để quản lý, điều hành Doanh nghiệp
và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả thông qua tổ chức bồi dƣỡng tập huấn các kiến
thức cơ bản về Khởi sự Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu
vực và thế giới;
- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu
vực và thế giới.
2. Đối tƣợng đào tạo
- Học sinh thuộc Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trƣờng ...;
- Học sinh đang tổ chức các loại hình kinh doanh, học sinh yêu thích kinh doanh và các đối
tƣợng khác có nhu cầu học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, kỹ năng để khởi sự Doanh
nghiệp.
3. Nội dung bồi dƣỡng
- Cung cấp cho học sinh các nội dung liên quan đến chủ đề khởi nghiệp hiện nay, các cơ
chế, chính sách hỗ trợ học sinh khởi nghiệp;
- Kiến thức, kỹ năng và các yếu tố cần thiết để khởi sự Doanh nghiệp...
4. Giáo viên: Là các Doanh nhân, giáo viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm.
5. Thời gian khóa học: Từ ngày … đến ngày ...
6. Số lƣợng học viên (dự kiến): ... học viên.
6. Địa điểm tổ chức: ...................................................................................................................
- Phần lý thuyết: ...................................................................................................................
- Phần thực hành: .................................................................................................................
7. Chƣơng trình (có chương trình chi tiết kèm theo).
8. Ban Tổ chức và quản lý lớp học
9. Phân công nhiệm vụ
a) Trung tâm ...............................................................................................................
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chƣơng trình; dự toán lớp bồi dƣỡng và mời giảng viên;
- Gửi thông báo chiêu sinh cho các học viên có nhu cầu tham gia khóa học;
- Chuẩn bị tài liệu, hội trƣờng, máy chiếu, bảng, bút viết; giấy chứng nhận khóa học, kinh
phí và các điều kiện khác để đảm bảo tổ chức thực hiện;
- Bố trí chỗ ăn, nghỉ của giáo viên và học viên nếu có yêu cầu;
- Mời đại biểu có liên quan tham gia Lễ Khai giảng và Bế giảng khóa học.
b) Phòng Kế hoạch Tài chính
- Rà soát, thẩm định dự toán kinh phí; làm các thủ tục tiếp nhận, chi kinh phí theo quy định.
- Thu và quyết toán phần kinh phí đóng góp của học viên và nguồn tài trợ hợp pháp khác.
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Phụ lục 2.2. Phiếu đăng ký tham gia khoá đào tạo Khởi nghiệp
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP

I

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Họ và tên:

Chức danh:

Đơn vị công tác:
Địa chỉ:
Số Điện thoại:

Email:

Năm sinh:

Giới tính (Nam/Nữ):

Dân tộc:

Trình độ học vấn:

II

KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, TƢ VẤN KHỞI NGHIỆP

III LÝ DO THAM GIA KHÓA HỌC

IV

ĐIỀU KHOẢN
1. Học viên tham gia đầy đủ tất cả các buổi của khóa học
2. Học viên thực hiện đúng nội quy lớp học theo quy định của giáo viên
3. Mỗi học viên tham gia đóng … VNĐ (Chi phí tiệc trà giải lao giữa giờ, tài liệu,
giấy chứng nhận)
4. Nghỉ buổi học nào phải có đơn xin phép gửi Ban Tổ chức và giáo viên
5. Học viên tự túc đi lại, ăn, nghỉ trong suốt quá trình học
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản trên khi đăng ký khóa học tại

Chữ ký học viên: ...........................................

Ngày: ...............................................

Chữ ký lãnh đạo và dấu đơn vị (nếu có): ........................................................................

45

NOVAEDU.VN

0989.49.2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƢNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƢNG YÊN
Phụ lục 2.3. Phiếu đánh giá khoá đào tạo Khởi nghiệp
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÓA ĐÀO TẠO KHỞI NGHIỆP

I

THÔNG TIN ĐẠI BIỂU

Họ và tên:

Chức danh:

Đơn vị công tác:
Địa chỉ:
Số Điện thoại:

Email:

Năm sinh:

Giới tính (Nam/Nữ):

II

ĐÁNH
TRÌNH

GIÁ

CHƢƠNG

Rất tốt

Tốt

Bình thƣờng

Kém

Diễn giả
Nội dung
Cách thức tổ chức
Điều kiện vật chất

Góp ý khác

III MONG MUỐN/ĐỀ XUẤT VỚI BAN TỔ CHỨC
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TÀI LIỆU ĐƢỢC TƢ VẤN VÀ
XÂY DỰNG BỞI NOVAEDU

THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Địa chỉ: 22 Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
SĐT: 0980.49.2020
Email: Novaedu.vn@gmail.com
Website: Novaedu.vn
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