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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm
2025;
Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
47/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 7 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ KH&CN (b/c);
- TTr.TU, TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VX5.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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THỂ LỆ
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số2015 /QĐ-UBND ngày 19 tháng07 năm 2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu)
Điều 1. Đối tượng dự thi
Đối tượng dự thi được chia làm 02 nhóm tương ứng 02 bảng thi, như sau:
1. Cá nhân hoặc nhóm khởi nghiệp: Cá nhân, nhóm cá nhân không giới hạn địa
lý và độ tuổi có ý tưởng, dự án khởi nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ,
mô hình kinh doanh mới đang hoặc dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.
2. Doanh nghiệp, tổ chức: Doanh nghiệp, tổ chức thành lập tại tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu có dự án khởi nghiệp hoặc đổi mới sản phẩm, dịch vụ dựa trên dựa trên khai
thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới đang được triển khai, đã có khách
hàng sử dụng.
Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng,
dự án dự thi, mỗi nhóm cá nhân không quá 05 thành viên.
Điều 2. Lĩnh vực dự thi
Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các
ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi
nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
(công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ du lịch,
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có ứng dụng
công nghệ.
Điều 3. Hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ dự thi
Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xoá, đánh máy
trên khổ giấy A4, bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm M01a, M01b).
- Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp (theo mẫu đính kèm M02).
- Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).
Mẫu hồ sơ dự thi được đăng tải tại website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn
2. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ dự thi
a) Đăng ký tham dự tại Sở Khoa học và Công nghệ
Hạn cuối gửi hồ sơ dự thi trước ngày 30/9/2022. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp
hoặc trực tuyến tại các địa chỉ sau:

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, tại: Văn phòng Thúc đẩy
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, số 04 đường Xuân Diệu, phường 7, thành phố Vũng
Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: Điện thoại: 0254.650.1999 | 084.827.3988.
Hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 379 đường Hà Huy Tập, phường
Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0918.033.272.
- Gửi hồ sơ trực tuyến: đăng ký tại website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn
Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết
quả Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự thi cho người dự thi. Đối với
hồ sơ nộp qua đường bưu điện, ngày tháng ghi trên dấu của bưu điện nơi gửi được tính là
ngày nộp hồ sơ dự thi.
b) Đăng ký tham dự tại các đơn vị cơ sở
Tỉnh đoàn, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội thi cấp
cơ sở để tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đơn vị. Biểu mẫu đăng
ký, thời gian gửi hồ sơ dự thi thực hiện theo Thể lệ các hội thi cấp cơ sở tương ứng.
Điều 4. Các Vòng thi
1. Vòng Sơ khảo
- Thời gian dự kiến: Trước ngày 15/10/2022.
- Ban Tổ chức thành lập Hội đồng giám khảo để tuyển chọn các hồ sơ dự thi, lựa
chọn các hồ sơ vào Vòng Bán kết.
- Tỉnh đoàn, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội thi cấp
cơ sở để tuyển chọn, đề xuất các hồ sơ vào Vòng Bán kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh theo mẫu hồ sơ dự thi tại khoản 1 Điều 3 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ
tổng hợp trước ngày 15/10/2022.
2. Vòng Bán kết
- Thời gian dự kiến: Ngày 15/10/2022 đến ngày 09/11/2022.
- Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo sẽ thuyết trình và trả
lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo (trực tiếp hoặc trực tuyến). Hội đồng Giám khảo
sẽ đề xuất lựa chọn tối đa 12 hồ sơ vào Vòng Chung kết.
3. Vòng Chung kết
- Thời gian: Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 30/11/2022.
- Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ Vòng Bán kết sẽ thuyết trình trước
Hội đồng giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các hồ sơ
xuất sắc tương ứng cơ cấu giải thưởng.
4. Các hoạt động hỗ trợ
Các hoạt động hỗ trợ tổ chức xuyên suốt Cuộc thi, bao gồm:
- Các hội nghị, tọa đàm, sự kiện để phát động, truyền cảm hứng, trang bị các kiến
thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Các lớp tập huấn chuyên sâu, kết nối cố vấn để phát triển dự án, ý tưởng dự thi.
- Trưng bày các ý tưởng, dự án vào Vòng Chung kết Cuộc thi.

Điều 5. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi
1. Ban Tổ chức do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập. Sở Khoa học và Công nghệ là
Trưởng ban, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Trường
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, trường Đại học Dầu khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công
nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tại Vũng Tàu
và các cơ quan, đơn vị liên quan là thành viên. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hợp
đồng, hợp tác với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức Cuộc thi.
2. Ban Thư ký do Ban Tổ chức thành lập, có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức triển
khai các hoạt động của Cuộc thi.
3. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập, gồm đại
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các doanh nhân thành công, các nhà khoa
học, các chuyên gia về khởi nghiệp, đại diện các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp… có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các
hồ sơ dự thi.
4. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo không được tham
gia dự thi.
Điều 6. Tiêu chí chấm điểm
1. Tính đổi mới sáng tạo;
2. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng;
3. Lợi thế cạnh tranh đặc biệt của ý tưởng, dự án;
4. Mức độ tác động và ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội;
5. Nguồn lực thực hiện;
6. Khả năng thuyết trình (đối với Vòng Bán kết và Vòng Chung kết)..
Nội dung và thang điểm cụ thể đối với từng Bảng thi do Trưởng Ban Tổ chức quy định.
Điều 7. Giải thưởng
1. Các giải thưởng bằng tiền mặt
a) Bảng “Cá nhân và nhóm khởi nghiệp”
- 01 giải nhất, trị giá:

30.000.000 đồng

- 01 giải nhì, trị giá:

20.000.000 đồng

- 01 giải ba, trị giá:

10.000.000 đồng

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:

5.000.000 đồng

b) Bảng “Doanh nghiệp, tổ chức”
- 01 giải nhất, trị giá:

40.000.000 đồng

- 01 giải nhì, trị giá:

30.000.000 đồng

- 01 giải ba, mỗi giải trị giá:

20.000.000 đồng

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:
2. Các giải thưởng và hỗ trợ khác

8.000.000 đồng

- Các hồ sơ dự án khởi nghiệp đạt giải được ưu tiên xét chọn hỗ trợ từ các chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ưu tiên xét chọn tham
gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.
- Các tác giả vào Vòng Chung kết được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Các ý tưởng, dự án đạt giải được giới thiệu tham gia Cuộc thi khởi nghiệp cấp
vùng, cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
- Các giải thưởng khác do nhà tài trợ lựa chọn và trao giải (nếu có).
Điều 8. Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi
Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công
nghệ năm 2022 và các nguồn tài chính hợp pháp khác.
Điều 9. Trách nhiệm của cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp tham gia dự
thi
1. Thực hiện các quy định tại Thể lệ Cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí
tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ dự thi.
Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ
quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.
2. Không sử dụng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải được công bố công khai
tại các Cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra
Cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng dự án tham gia Cuộc thi này để tham dự các
Cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.
3. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện
theo đúng quy định của pháp luật, do các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp đạt giải
thưởng chịu trách nhiệm.
Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi được quyền ghi hình, chụp hình, ghi âm ý tưởng/dự
án dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả để sử dụng cho phần tin tức, tường thuật,
cho các mục đích quảng bá chương trình, các chương trình truyền hình, bao gồm trên
Website hoặc dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây nguy hại đến quyền sở
hữu trí tuệ./.

Mẫu M01a

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
(Dành cho cá nhân, nhóm cá nhân)
Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
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)

1
2
3
…
III. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm
1. Thuyết minh Ý tưởng, dự án khởi nghiệp
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 2022
Tác giả/đại diện nhóm tác giả
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ký
tên

Mẫu M01b

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
(Dành cho doanh nghiệp, tổ chức)
Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
I. Tên dự án
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
II. Thông tin doanh nghiệp, tổ chức
Tên doanh nghiệp, tổ chức
Địa chỉ
Năm thành lập
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính
Điện thoại
III. Thông tin người đại diện
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Địa chỉ
Điện thoại
Email
IV. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm
1. Thuyết minh dự án
2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu kèm theo,…. (nếu có)

……………..…., ngày .... tháng ..... năm 2022

Đại diện doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu M02

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
Tên ý tưởng, dự án: (ghi như trong Phiếu đăng ký) ...................................................
Tên tác giả/đại diện nhóm tác giả: ............................................................................
Tên doanh nghiệp/tổ chức (nếu đăng ký theo đối tượng DN/tổ chức): ....................
.......................................................................................................................................
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 bắt đầu có người dùng (ở giai đoạn khảo nghiệm, hoàn thiện sản phẩm)
◻ Sản phẩm đã có thị trường và đang phát triển tốt (giai đoạn tăng trưởng)
2. Mô tả tổng quát về ý tưởng, dự án khởi nghiệp
Giới thiệu ngắn về sản phẩm và dịch vụ: Cung cấp sản phẩm dịch vụ gì cho đối
tượng khách hàng chính là ai.
3. Tính đổi mới sáng tạo
Mô tả về tính đổi mới sáng tạo: giải pháp ứng dụng công nghệ, khai thác tài sản trí
tuệ hay áp dụng mô hình kinh doanh mới.
4. Mô hình kinh doanh
- Phân khúc khách hàng mục tiêu là ai, tiềm năng, quy mô thị trường. Sản
phẩm/dịch vụ mang lại giá trị gì cho khách hàng.
- Cách thức tiếp cận khách hàng, phân phối, bán hàng.
- Đối tác và các nguồn lực chính.
- Doanh thu đến từ các nguồn nào. Cơ cấu chi phí.
(Kèm khung mô hình kinh doanh - Business model canvas nếu có.)
5. Kết quả đã đạt được, định hướng phát triển
Kết quả đã đạt được tại thời điểm hiện tại (nếu có) và định hướng phát triển sau 06
tháng, 01 năm, 03 năm?
6. Nguồn lực thực hiện
Nhân lực (các cá nhân thực hiện chính, năng lực, kinh nghiệm, vai trò); cố vấn (nếu
có); tài chính; trang thiết bị, công nghệ (nếu có).
7. Tác động xã hội mà dự án mang lại
8. Mong muốn khi tham dự Cuộc thi: tác giả dự thi mong muốn nhận được sự hỗ
trợ gì khi tham dự Cuộc thi nhằm phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp của mình.
.........................., ngày .... tháng ..... năm 2022
Tác giả/đại diện nhóm tác giả/đại diện doanh nghiệp/tổ chức
(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu nếu là doanh nghiệp/tổ chức)

