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TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP 
TRƯỜNG CAO ðẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

 

        ðịa chỉ: Số 01, ñường 06A, 
        KCN Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa,  
        Tỉnh ðồng Nai, Việt Nam. 

Ðiện thoại  :  (84) - (61) 3994.011/3994.012  
Fax              :  (84) - (61) 3994.010 
Website      :   www.sonadezi.edu.vn 

   Số: 07/KH-CDS-KQT ðồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2014 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI 
“KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN SONADEZI NĂM 2015” 

“9X khởi nghiệp” 

I.    MỤC TIÊU 

Cuộc thi “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN SONADEZI NĂM 
2015” ñược Khoa Quản trị - Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ 
chức với mục tiêu: 

- Kỷ niệm 10 năm thành lập trường; 

- Tăng cường tinh thần kinh doanh trong học sinh sinh viên (SV); 

- Hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, dự án kinh doanh trong SV; 

- Góp phần hình thành lớp doanh nhân trẻ từ SV; 

- Tạo sân chơi học thuật, bổ ích giúp SV vận dụng kiến thức ñã học vào thực tiễn 
và khơi dậy những ý tưởng cũng như giúp SV có kế hoạch triển khai ý tưởng ñó 
trong tương lai gần; 

- Tạo cơ hội cho SV giao lưu với những doanh nghiệp tiêu biểu; 

- Tạo mối liên kết mật thiết giữa Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi với các Doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc ñào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực có chất lượng ñáp ứng nhu cầu thiết thực cho doanh nghiệp. 

II.    ðỐI TƯỢNG THAM GIA 

Tất cả SV của Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. 

III.  THỜI GIAN, ðỊA ðIỂM  

1. Thời gian: 

- Phát ñộng: từ ngày 15/10/2014 ñến ngày 31/10/2014. 

- Thu bài: từ ngày 03/11/2014 ñến ngày 27/02/2015. 

- Chấm bài: từ ngày 02/3/2015 ñến ngày 13/3/2015. 

- Chung kết và trao giải: từ ngày 26-31/3/2015. 

2. ðịa ñiểm ñăng ký: Khoa Quản trị - Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị 
Sonadezi. 

IV.  HÌNH THỨC DỰ THI 

1.  Thông tin chung 
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- Tên cuộc thi: “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN SONADEZI NĂM 2015”. 

- Chủ ñề: “9X khởi nghiệp” 

2. Thể lệ cuộc thi 

- SV có thể ñăng ký theo tư cách cá nhân hoặc ñăng ký thành nhóm (nhóm tối ña là 
5 người). 

- Ý tưởng kinh doanh thuộc các lĩnh vực:   

+  Sản xuất, kinh doanh, sản phẩm. 

+ Marketing, thương hiệu, PR, phân phối sản phẩm… 

+ Dịch vụ, du lịch, tư vấn. 

+ Tài chính – Ngân hàng. 

+ Quản trị nguồn nhân lực. 

+ Hỗ trợ cộng ñồng… 

Lưu ý: Các ý tưởng kinh doanh chưa ñược ñơn vị cá nhân nào công bố trên bất 
kỳ phương diện nào (nếu ban tổ chức phát hiện ra những ý tưởng nào ñã công bố thì 

ban tổ chức, giám khảo loại ý tưởng ñó ra khỏi vòng thi). 

3.  Nội dung thi 

- VÒNG 1: ðI TÌM Ý TƯỞNG KINH DOANH 

+  Mỗi nhóm ñăng ký ý tưởng kinh doanh theo hướng dẫn và nộp về Ban Tổ 
chức (BTC), hạn chót là ngày 27/02/2015. 

+  Ban Giám khảo (BGK) sẽ chọn tối ña 6 - 8 ý tưởng kinh doanh hay nhất vào 
vòng 2. 

+  Từ ngày 15/10/2014 ñến ngày 27/02/2015: các nhóm nhận phiếu ñăng ký và 
nộp về BTC. 

+  Từ ngày 02/3/2015 ñến ngày 13/3/2015: BTC sẽ sàng lọc và chọn ra những ý 
tưởng hay nhất vào vòng 2. Kết quả sẽ ñược gửi qua email hoặc ñiện thoại cho 
mỗi nhóm và ñược dán trên bảng thông tin của Khoa Quản trị. 

- VÒNG 2: CHUNG KẾT – THĂNG HOA Ý TƯỞNG 

+  Tất cả các nhóm phải nộp ý tưởng kinh doanh bao gồm bản in và file mềm 
(Word, PowerPoint) cho BTC trước ngày 20/3/2015. 

+  Các nhóm sẽ báo cáo và bảo vệ ý tưởng của nhóm mình trước hội ñồng giám 
khảo và Doanh nghiệp. 

+  Các nhóm sẽ lần lượt trình bày, phản biện ý tưởng của mình trước BGK. Mỗi 
nhóm có 20 phút trong ñó 10 - 15 phút giới thiệu nhóm, thuyết trình; 5 - 10 phút 
phản biện. 

+  Công bố kết quả và trao giải. 

4.  Cách thức tham gia cuộc thi 

Mỗi nhóm ñiền ñầy ñủ thông tin vào mẫu Phiếu ñăng ký và ðề cương ý tưởng 
kinh doanh gửi về Khoa Quản trị - Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. 
Hạn chót là 16h30 ngày 27/02/2015. 
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5.  Hình thức chấm thi: Tiêu chí của một ý tưởng ñạt yêu cầu 

Một ý tưởng kinh doanh phải ñảm bảo những tiêu chí như sau: 

- Thông tin chung: Tên ý tưởng kinh doanh, mô tả ý tưởng bao gồm sản phẩm/dịch 
vụ sẽ thực hiện, cách thức tiến hành, chiến lược phát triển và triển vọng của ý 
tưởng. 

- Kế hoạch kinh doanh: Nguồn vốn huy ñộng, sử dụng vốn, chi phí…; cách tổ chức 
nhân sự ñể thực hiện ý tưởng kinh doanh, lập các kế hoạch tiếp thị (quảng cáo, 
PR, marketing), các dịch vụ kèm theo, tổ chức bán hàng; dự ñoán lợi nhuận ban 
ñầu (ít nhất 2 - 3 năm ñầu)… 

- Kế hoạch hành ñộng: Các hoạt ñộng sẽ thực hiện, tổ chức kinh doanh, ñịnh giá 
cho sản phẩm/dịch vụ… 

- ðịnh vị thương hiệu và kế hoạch phát triển thương hiệu. 

- Ý nghĩa và tác ñộng xã hội: Lợi ích kinh tế và xã hội khi triển khai dự án. 

- ðúng thời gian quy ñịnh và trình bày theo ñúng mẫu của Ban tổ chức. 

V.  GỢI Ý VỀ NỘI DUNG DỰ ÁN THAM GIA CUỘC THI 

1.  Thông tin chung 

Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; mô hình doanh 
nghiệp sẽ thành lập, ñịa ñiểm... 

Phân tích thị trường: Phân tích bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội ñể xây dựng 
ñề án; ñánh giá về thị trường mà dự án hướng tới; phân tích về ñối thủ cạnh tranh, lợi 
thế cạnh tranh...; phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục... 

Mô tả dự án: Quy mô dự án; Sản phẩm/ dịch vụ sẽ thực hiện; Phương thức tiến 
hành; Các bên ñối tác; Chiến lược phát triển, triển vọng... 

2. Kế hoạch kinh doanh 

ðầu tư cho dự án: Nguồn vốn: huy ñộng vốn, sử dụng vốn...; trang thiết bị, mặt 
bằng, các chi phí khác có liên quan. 

Nghĩa vụ pháp lý: Quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy... 

Lập kế hoạch tiếp thị: Marketing, quảng cáo (cho dự án sản xuất kinh doanh); 
dịch vụ kèm theo (khi bán và sau khi bán hàng); tổ chức bán hàng. 

Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 
năm ñầu; kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt ñộng; phương án thu 
hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án ñể ñầu tư mở rộng và tái ñầu tư... 

3.  Kế hoạch hành ñộng 

Các hoạt ñộng mà dự án sẽ thực hiện; tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ 
trợ; xây dựng giá thành và giá bán dự kiến… 

4. ðịnh vị thương hiệu và kế hoạch phát triển thương hiệu 

Tầm nhìn thương hiệu; bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu; ñịnh vị thương hiệu; 
ñầu tư phát triển thương hiệu… 

5. Ý nghĩa và tác ñộng xã hội 
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Phân tích những ý nghĩa về kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Giải Số lượng Trị giá 

Giải nhất 1 10.000.000 ñồng 

Giải nhì 1 8.000.000 ñồng 

Giải ba 1 6.000.000 ñồng 

Giải khuyến khích Từ 3 - 5 2.000.000 ñồng/giải 

Tổng cộng Từ 6 - 8 Từ 30 - 34.000.000 ñồng 

Nguồn: trích từ Quỹ học bổng của Trường. 

VII.   CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Toàn bộ những thông tin liên quan ñến cuộc thi sẽ ñược cập nhật trên trang web 
chính thức của Trường www.sonadezi.edu.vn,  bảng thông tin của Khoa Quản trị và 
ðoàn Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. 

VIII.  ðỊA ðIỂM NHẬN BÀI DỰ THI VÀ GIẢI ðÁP THẮC MẮC 

a.     ðịa ñiểm: Khoa Quản trị Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. 

b.     Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Cô Nguyễn Thị Mai Chi 

ðiện thoại di ñộng: +84 97 983 2957  

Hoặc gửi email vào ñịa chỉ: nguyenmaichi0101@gmail.com 

 

BAN GIÁM HIỆU 
Duyệt 

 
(ðã ký) 

 
 

ThS. Lưu Phước Dũng 

TRƯỞNG KHOA 
 
 

(ðã ký) 

 
 

ThS. Vũ Ngọc Thanh Hà 

 


