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THƯ MỜI TÀI TRỢ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Lời đầu tiên, Bộ GD&ĐT gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng 
nhất tới Quý Doanh nghiệp. Trân trọng mời Quý Doanh nghiệp xem 
xét Hồ sơ hợp tác, đồng hành cùng Chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi 
nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2020 (SV_STARTUP 2020) do Bộ 
GD&ĐT tổ chức.

Thực hiện theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh 
viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665) nhằm thúc đẩy tinh 
thần khởi nghiệp của HSSV trong toàn quốc và tiếp nối sự thành công 
của chương trình SV_STARTUP 2018, 2019. Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức 
chương trình SV_STARTUP 2020. Chương trình năm nay sẽ được tổ 
chức từ tháng 5/2020 đến tháng 6/2021 với quy mô, chất lượng vượt 
trội so với chương trình 2 năm trước.

Đối với Quý Doanh nghiệp, đây là cơ hội đặc biệt để thể hiện sự 
quan tâm và đầu tư cho Hệ sinh thái Khởi nghiệp Quốc gia, qua đó 
quảng bá hình ảnh đến với cộng đồng HSSV toàn quốc. Hơn nữa, đây 
cũng là dịp để Quý Doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với nguồn nhân lực 

đa dạng và đầy tiềm năng, đồng thời gặp gỡ và giao lưu kết nối với các 
Tập đoàn, Cá nhân thành công trong nhiều lĩnh vực.

Để Chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 
2020 được tổ chức hiệu quả, thành công, tạo được dấu ấn tốt đẹp cho 
các đại biểu tham dự và đặc biệt tạo sức thu hút đối với HSSV cả nước, 
Bộ GD&ĐT trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp đồng hành cùng 
chương trình với tư cách là đơn vị đồng hành, Nhà tài trợ chương trình 
SV_STARTUP 2020.

Trân trọng!



THÔNG ĐIỆP 
TỪ CHỦ TỊCH - TỔNG GIÁM ĐỐC NOVAEDU

Vì một Việt Nam Hùng cường, thân gửi những người Bạn Lớn!
“Khác đi sẽ tới!”  
Cái Tâm và Tầm của người doanh nhân, chất lượng của nguồn 

nhân lực trẻ, vị thế cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 
đều là những câu chuyện trọng yếu góp phần lớn tạo nên sức mạnh 
của nền kinh tế và sự phát triển phồn thịnh của Quốc gia! 

 Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam chúng ta đã có được những bước 
tiến mạnh mẽ toàn diện trên mọi mặt trận từ Kinh tế - Xã hội - Chính 
trị - Văn hoá,… thời kỳ đất nước đổi mới thì thành phần kinh tế tư nhân 
đã phát huy được rất lớn vai trò đóng góp những thành tựu của mình 
đối với sự phát triển của đất nước. Từ đó chúng ta cũng đang có rất 
nhiều những lợi thế về hạ tầng công nghệ, sự chuẩn bị lớn hơn về mọi 
mặt từ chính trị đến tư tưởng, dân số vàng và một thời cơ vàng cho 
thời kỳ bứt phá!  

 Dựa trên những nền tảng ấy, đứng trước đầy những thách thức 
và cả vô số những cơ hội của thời đại mới. Thời đại của những kỷ nguyên 
công nghệ và thành tựu khác biệt không tiền lệ, đòi hỏi cần có những 
thế hệ doanh nhân ưu tú tiếp nối, đồng thời cấp thiết cần có được nguồn 
nhân lực chất lượng cao, vững vàng và giàu lý tưởng sống! 

 Mang trên mình sứ mệnh khát vọng lớn, tinh thần của người 
NovaEdu luôn sẵn sàng nhập cuộc, sẵn sàng cống hiến và nỗ lực để 
mang đến những thành tựu về Giáo dục Đào tạo – Công nghệ và 
những giá trị kết nối kiến tạo hệ sinh thái thúc đẩy nâng tầm cho doanh 
nhân và doanh nghiệp Việt Nam.

 Để có thể chạm tới và ngày một tốt hơn, khó khăn hay vô vàn 
thách thức cần vượt qua là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với triết 
lý sâu sắc “Giới hạn chỉ có trong suy nghĩ” của Ta và Bạn, thì mọi sự 
đều có thể! NovaEdu tin tưởng rằng với sự đồng hành của các bạn thì 
chúng ta có thể vinh dự được cùng nhau hoàn thành sứ mệnh này, 
vì những thế hệ trẻ, vì một nguồn nhân lực hùng mạnh, vì những 
doanh nghiệp Việt Nam tầm cỡ và vì một đất nước ta hùng cường! 

Thân ái!

TỔNG GIÁM ĐỐC NOVAEDU

                                                                          
 

                                                                  ĐỖ MẠNH HÙNG
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Sinh viên, Học sinh độ tuổi từ 12 – 24 tuổi tại 
các cơ sở giáo dục, đào tạo1

Những bạn trẻ có đam mê và có ý tưởng 
khởi nghiệp nhưng đang cần vốn đầu tư và 
kinh nghiệp thực tế

2

Tổ chức phi Chính Phủ về khởi nghiệp; Các 
Bộ ban ngành liên quan; Cơ quan báo chí, 
truyền thông; Doanh nghiệp đồng hành hỗ 
trợ Đề án 1665

3

Là chương trình quan trọng nằm trong việc triển khai 
Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên Khởi nghiệp đến năm 
2025” (Đề án 1665) của Thủ tướng Chính phủ giao cho 
Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức

Chuỗi Sự kiện Ngày Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia 
của Học sinh - Sinh viên  (SV_STARTUP)

Trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng 
thành lập dự án1
Hướng dẫn sinh viên cách thức tổ chức, triển 
khai từ ý tưởng đến dự án2
Vinh danh những ý tưởng tốt, sáng tạo và đã 
thành công từ giảng đường3
Tạo động lực thúc đẩy Tinh thần Khởi nghiệp 
của Học sinh, sinh viên: dám ước mơ, khát 
vọng, dám hành động

4
Kêu gọi xúc tiến đầu tư vào các ý tưởng có độ 
khả thi cao5

ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU



LỊCH SỬ TỔ CHỨC 
Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV

2017 2018 2018 2019

Thủ tướng Chính phủ 
ký phê duyệt Quyết 
định số 1665/QĐ-TTg 
ngày 30/10/2017 về việc 
Phê duyệt đề án “Hỗ trợ 
học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025”

Lần thứ hai, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức Ngày 
hội Khởi nghiệp Quốc 
gia của HSSV tại Đại học 
Bách Khoa Hà Nội

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quyết định số 
1230/QĐ-BGDĐT ngày 
30/03/2018 về việc triển 
khai đề án “Hỗ trợ học 
sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025”

Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo tổ chức Ngày 
hội Khởi nghiệp Quốc 
gia của HSSV tại Đại học 
Kinh tế Quốc Dân



500 
ý tưởng, dự án

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2018 - 2019 đã thu hút:

+10 Diễn đàn truyền cảm 
hứng, Hội thảo, Tọa đàm

+30 Doanh nghiệp, 
Tập đoàn, Quỹ đầu tư

16 Đơn vị 
đồng hành

+8000 
người tham dự

+400 Trường ĐH, CĐ, Học 

viện,..., 63 Sở Giáo dục và Đào tạo

+400 
Trường ĐH, CĐ, Học viện,...

63 Sở Giáo dục và Đào tạo

+5 tỷ 
tổng trị giá giải thưởng

+100 đơn vị 
truyền thông, 

40 đầu báo và 

7 truyền hình lớn



ĐẠI BIỂU ĐÃ THAM DỰ
Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV

Đ/C. TRƯƠNG THỊ MAI

Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương  
Đảng, Trưởng ban 
Dân vận Trung ương

Đ/C. NGUYỄN THỊ NGHĨA

Nguyên Thứ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo

Nguyên Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và 
Truyền thông

Đ/C. LÊ DOÃN HỢP

Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ

Đ/C. TRẦN VĂN TÙNG

Thứ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo

Đ/C. NGUYỄN HỮU ĐỘ

Phó Thủ tướng 
Chính phủ

Đ/C. VŨ ĐỨC ĐAM

Bí thư BCH Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đ/C. BÙI QUANG HUY

Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
các vấn đề xã hội của 
Quốc hội

Đ/C. LÊ THỊ NGUYỆT

Bộ trưởng Bộ kế 
hoạch Đầu tư

Đ/C. NGUYỄN CHÍ DŨNG

Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo

Đ/C. PHÙNG XUÂN NHẠ



DOANH NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA ĐÃ THAM DỰ
Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV

GS.TS TRẦN THỌ ĐẠT

Nguyên Hiệu trưởng 
trường Đại học Kinh 
tế Quốc Dân

PGS.TS TRẦN HỮU ĐỨC

Giám đốc Đào tạo Tập 
đoàn Trung Nguyên

TS.PHẠM HỒNG QUẤT

Cục trưởng Cục Phát 
triển Thị trường và 
Doanh nghiệp Khoa 
học và Công nghệ 
(Bộ KHCN)

PGS.TS HOÀNG MINH SƠN
Hiệu trưởng trường 
Đại học Bách Khoa 
Hà Nội

TS.ĐỖ MẠNH CƯỜNG

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Giáo dục 
Nguyễn Hoàng

Đ/C. BÙI VĂN LINH

Vụ trưởng Vụ GDCT và 
CTHSSV, Bộ GD&ĐT

Đ/C. NGUYỄN XUÂN THÀNH

Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
Trung học, Bộ GD&ĐT

Ông NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Nguyên Chủ tịch HĐQT 
LienVietPostBank

Ông LÊ VIẾT HẢI

Chủ tịch HĐQT Công 
ty Cổ phần Tập đoàn 
Xây dựng Hoà Bình

Ông NGUYỄN VĂN SÁNG

Phó Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Đèo Cả



DOANH NGHIỆP ĐÃ HỢP TÁC VÀ ĐỒNG HÀNH
Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV



GIÁM KHẢO VÀ CỐ VẤN ĐÃ THAM DỰ
Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV

Ông NGUYỄN VÂN

Phó Chủ tịch Công 
ty Cổ phần Tập đoàn 
N&G

Bà ĐOÀN BÍCH NGỌC 

Phó Giám đốc Điều 
hành JA Vietnam

Shark NGUYỄN XUÂN PHÚ

Chủ tịch HĐQT Tập 
đoàn SUNHOUSE

Ông LƯƠNG TUẤN THÀNH

Phó Chủ tịch HĐQT Tập 
đoàn Công nghệ CMC

Ông NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

Founder & CEO Công 
ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Hikari P&T 
Việt Nam

Shark TRẦN ANH VƯƠNG 

Chủ tịch HĐQT Công ty 
Cổ phần Đầu tư BVG

Ông ĐINH KHẮC TUẤN

Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám Đốc, Đồng 
sáng lập thương hiệu 
EXPERTRANS

Ông ĐỖ MẠNH HÙNG

Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc Novaedu

Ông LÊ QÚY KHẢ

Chủ tịch HĐQT Công 
ty Cổ phần Cơ điện 
Tomeco



 ĐẠI BIỂU NÓI VỀ SV_STARTUP

“Với trách nhiệm của mình, 
Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối 
hợp cùng với các Bộ, ban, 
ngành ở Trung ương, các 
Địa phương, các tổ chức hỗ 
trợ ươm tạo khởi nghiệp, 
cộng đồng doanh nghiệp 
trong và ngoài nước, các 
tổ chức quốc tế, các doanh 
nhân, các nhà đầu tư – và 
chỉ đạo các nhà trường 
tiếp tục triển khai mạnh 
mẽ các giải pháp của Đề 
án 1665 nhằm tạo điều 
kiện tốt nhất cho HSSV 
được học tập, trang bị kiến 
thức, kỹ năng về khởi ng-
hiệp để phát huy tối đa tài 
năng, năng lực của bản 
thân tạo ra những doanh 
nghiệp khởi nghiệp có giá 
trị cho cộng đồng, xã hội”

“Mục đích của Đề án 1665 là trang 
bị kiến thức cho học sinh, sinh viên 
về khởi nghiệp, nhưng mục đích 
đó chưa phải là cao nhất. Mục đích 
thứ 2 cao hơn là kết nối lại tất cả 
trường học, viện nghiên cứu, các 
doanh nghiệp thông qua nhiều 
công cụ. Và mục đích thứ 3 quan 
trọng nhất, là khơi dậy, rèn luyện 
tinh thần khởi nghiệp trong các 
trường học. Không chỉ sinh viên 
mà cả học sinh bởi vì tinh thần ấy 
cần phải được chuẩn bị, cần phải 
được hun đúc”

“Tất cả học sinh, sinh viên hãy 
tập trung thể hiện trí tuệ, bản 
lĩnh, sức trẻ, nhiệt huyết, nêu cao 
tinh thần đổi mới sáng tạo, vì 
cộng đồng. Trong đó, SV_Startup 
- 2020 sẽ là chương trình bổ ích 
sáng tạo, thiết thực đối với HSSV 
trong toàn quốc”

Đ/c Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 

Đ/c Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: 

Đ/c Vũ Đức Đam - Phó Thủ Tướng Chính Phủ: 



“Ở Việt Nam, vốn quý giá nhất mà 
chúng ta có thể cạnh tranh được 
với khu vực và với quốc tế chính 
là nguồn lực về con người. Thế hệ 
trẻ và trí tuệ của các bạn trẻ Việt 
Nam vô cùng được ngưỡng mộ 
trong khu vực. Ở Việt Nam phải 
sớm là nơi sản sinh ra nhân tài 
về trí tuệ của châu Á trong cách 
mạng 4.0”

“Thời kỳ cơ cấu dân số vàng của 
Việt Nam chỉ còn 14 năm, và thập 
kỷ 2020-2030 Việt Nam đang có cơ 
cấu dân số tối ưu để bứt phá. Do 
vậy, học sinh, sinh viên hãy tự tin 
với năng lực, khả năng khởi nghiệp 
của mình, để đóng góp cho mục 
tiêu, khát vọng của dân tộc là “Đưa 
Việt Nam trở thành một cường quốc 
ngay trong thời điểm cơ cấu dân số 
vàng”. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 
luôn sẵn sàng tham gia Cuộc thi này 
và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng 
các em khởi nghiệp”

“Tôi rất ủng hộ các bạn học sinh, 
sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp khi 
đang ngồi trên ghế nhà trường. Tôi 
mong các bạn sẽ có những ý tưởng 
thiết thực và thú vị hơn nữa và dám 
nghĩ, dám thực hiện những ý tưởng 
khởi nghiệp của mình để các nhà 
đầu tư như chúng tôi có cơ hội đồng 
hành hỗ trợ các bạn khởi nghiệp”

“Muốn khởi nghiệp thành công 
điều duy nhất bạn cần làm là 
khởi nghiệp”

TS Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường 
và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN)

Shark Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse Shark Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 
Đầu tư BVG

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: 

 ĐẠI BIỂU NÓI VỀ SV_STARTUP



Ngày Hội 

KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA 
CỦA HSSV

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HSSV NĂM 2020 
DỰ KIẾN TỔ CHỨC 3 SỰ KIỆN LỚN:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
02

Chuỗi sự kiện Diễn đàn 

“HÀNH TRÌNH NGƯỜI 
KHỞI NGHIỆP”

Cuộc thi 

HSSV VỚI Ý TƯỞNG 
KHỞI NGHIỆP

Từ Tháng 9/2020 đến Tháng 6/2021

Từ Tháng 5/2020 đến Tháng 12/2020

Ngày 18-19/12/2020

I

II

III



Nhằm giúp cho học 
sinh, sinh viên hiểu 
được ý nghĩa, vai trò 
và tầm quan trọng của 
khởi nghiệp

Khích lệ, truyền cảm 
hứng cho thế hệ trẻ có 
Tinh thần của Người 
khởi nghiệp, dám ước 
mơ, khát vọng, sẵn sàng 
tham gia vào hành trình 
khởi nghiệp. 

Cung cấp cho các bạn 
kiến thức, kỹ năng cần 
thiết cho học sinh, sinh 
viên khi tham gia vào 
hành trình lập nghiệp, 
khởi nghiệp.

Chia sẻ những bài học 
kinh nghiệm và bí quyết 
Khởi nghiệp thành công 
từ các Doanh nhân.

MỤC TIÊU DIỄN ĐÀN

THỜI GIAN TỔ CHỨC 
Từ tháng 
9/2020 

Đến tháng
6/2021

QUY MÔ TỔ CHỨC 

50 trường Đại học, 
+300 trường PTTH 

trên toàn quốc

TIẾP CẬN

1 triệu
Học Sinh Sinh Viên

HÌNH THỨC 
TRIỂN KHAI 

Offline và Online
(Livestream trên Fanpage 
các trường, Doanh nghiệp, 

Truyền hình Trung ương 
và Địa phương)

Chuỗi Diễn đàn 

“HÀNH TRÌNH NGƯỜI KHỞI NGHIỆP”

SỰ KIỆN LỚN SỐ 1



SỰ KIỆN LỚN SỐ 1

DANH SÁCH 50 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH SÁCH 10 SỞ GD&ĐT

DỰ KIẾN TỔ CHỨC TẠI 50 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VÀ 10 SỞ GD&ĐT TRÊN TOÀN QUỐC

Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội
Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG Hà Nội
Đại học Khoa học XH và NV - ĐHQG Hà Nội
Đại học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội
Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội
Đại học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội
Khoa Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Công Đoàn
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Đại học FPT
Đại học Giao Thông Vận Tải
Đại học Hà Nội
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Đại học Kinh tế Kĩ Thuật Công nghiệp Hà Nội
Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Đại học Lâm nghiệp
Đại học Mỏ Địa chất
Đại học Ngoại Thương
Đại học Nội Vụ Hà Nội
Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Đại học  Sư Phạm Thể dục Thể Thao Hà Nội
Đại học Tài Chính Ngân Hàng

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Đại học Tài Nguyên Và Môi trường Hà Nội
Đại học Thủy Lợi
Đại học Thương Mại
Đại học Xây Dựng
Đại học Thái Nguyên
Đại học Kinh Tế - QTKD - ĐH Thái nguyên
Đại học Kĩ Thuật công nghiệp - ĐH Thái nguyên
Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
Đại học CNTT và TT -  ĐH Thái Nguyên
Đại học Hải Phòng
Đại học Hàng Hải
Đại học Hoa Lư
Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên
Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật Nam Định
Đại học Huế
Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Huế
Đại học Kinh Tế - ĐH Huế
Đại học Nông Lâm - ĐH Huế
Đại học An Giang
Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Đại học Ngân Hàng - TP. Hồ Chí Minh
Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật TP. Hồ Chí Minh
Đại học Tài chính - Marketing
Đại học Tôn Đức Thắng

Sở GD&ĐT Hà Nội
Sở GD&ĐT Hòa Bình
Sở GD&ĐT  Hưng Yên
Sở GD&ĐT  Ninh Bình
Sở GD&ĐT  Huế
Sở GD&ĐT  Nam Định
Sở GD&ĐT  Hải Phòng
Sở GD&ĐT  Thái Nguyên
Sở GD&ĐT  An Giang
Sở GD&ĐT  TP. Hồ Chí Minh



DANH SÁCH 50 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SỰ KIỆN LỚN SỐ 1

DỰ KIẾN TỔ CHỨC TẠI 50 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VÀ 10 SỞ GD&ĐT TRÊN TOÀN QUỐC

DANH SÁCH 10 SỞ GD&ĐT



Cuộc thi 

HSSV VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

SỰ KIỆN LỚN SỐ 2

Vòng Đào tạo
Từ 01/11 - 30/11/2020

Tổ chức đào tạo tại ba Miền
Miền Bắc: từ ngày 09/11 - 11/11/2020

Miền Trung: từ ngày 16/11 - 19/11/2020
Miền Nam: từ ngày 23/11 - 26/11/2020

Vòng Chung kết
Từ 18/12 - 19/12/2020

Chặng 1: Chấm thi trực 
tiếp tại gian hàng

Chặng 2: Thuyết trình 
Dự án trước BGK

Vòng thi Bán kết
Từ 16/10 - 30/10/2020

BGK chấm Hồ sơ Dự án 
của các nhóm dự thi

Vòng Bình chọn
Từ 07/12 - 17/12/2020

Thi Online, Bình chọn cho các 
Dự án tại Cổng khởi nghiệp 

http://dean1665.vn 

Vòng thi Cơ sở
Nộp bài Trước 12h00 

ngày 15/10/2020

1 2 3 4 5

Cơ sở đào tạo; Sở Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức 
thi hoặc xét chọn hồ sơ

SV_STARTUP là cuộc thi Khởi nghiệp cấp Quốc Gia, dành cho học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước, bao gồm 5 Vòng thi:



Từ ngày 18/12 - 19/12/2020   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Thi chung kết SV_STARTUP 2020 (Vòng thuyết trình 
tại gian hàng, Vòng bình chọn Online)

Lễ Khai mạc SV_STARTUP 2020

Thăm quan và chấm giải các không gian trưng bày ý 
tưởng của hơn 70 dự án

Thi chung kết SV_STARTUP 2020 (Vòng phản biện)

Workshop/tọa đàm truyền cảm hứng cho các bạn HSSV

Tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm dự án

Hơn 70 không gian 
trưng bày ý tưởng 
xuyên suốt trong 2 
ngày

Ngày 1

Ngày 2

Bế mạc và trao giải cuộc thi SV_STARTUP 2020

Ngày Hội 

KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HSSV

SỰ KIỆN LỚN SỐ 3

ĐIỂM NHẤN TRONG NGÀY HỘI

Lễ Khai Mạc, Lễ Bế Mạc và Trao 
giải: Dự kiến có sự hiện diện của 
đại diện Chính phủ, Bộ Trưởng 
Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, 
Lãnh đạo các Bộ, ban ngành 
Trung ương, Địa phương, cùng 
các Chuyên gia, các Doanh 
nghiệp, Tập đoàn, Nhà tài trợ - 
đồng hành cùng chương trình

Vòng Thi Chung Kết 
SV_STARTUP 2020

Diễn đàn truyền cảm hứng, 
Hội thảo, Tọa đàm: thu hút 
5000 học sinh, sinh viên khắp 
3 miền, các Chuyên gia, 
Lãnh đạo các cơ sở Giáo dục 
và Doanh nghiệp tham dự

Setup triển lãm các không gian trưng bày ý tưởng



PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỢP TÁC
03
GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP KHI ĐỒNG HÀNH/TÀI 
TRỢ CHƯƠNG TRÌNH:

Đồng hành kiến tạo 
HST Khởi nghiệp Quốc 

Gia cùng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

Nâng tầm vị thế 
thương hiệu. 

Đặc biệt tạo ra Giá trị xã hội 
khi hỗ trợ nguồn lực cho 
lớp trẻ và những ý tưởng 

khởi nghiệp mới

Tiếp cận đến gần 20 triệu 
học sinh, sinh viên của +400 
trường CĐ, ĐH và 63 Sở Giáo 

dục và Đào tạo toàn quốc

Được truyền thông 
rộng rãi trên nhiều 

phương tiện truyền thông 
đại chúng từ Trung ương đến 

Địa phương

Được tiếp cận, thiết lập mối 
quan hệ với Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, các Sở Giáo dục và 
Đào tạo, các trường CĐ, ĐH, 
THPT, THCS trên toàn quốc

Được Marketing trực 
tiếp đến các doanh 
nghiệp trên toàn quốc 

thông qua hệ thống truyền 
thông của chương trình

Có cơ hội hợp tác, 
đầu tư với đối tác trong 

và ngoài nước

Được sử dụng các 
hình ảnh của các sự 
kiện cho các hoạt động 

quảng bá, phát triển 
thương hiệu

01

02

03

05

04

06

07

08



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG DỰ KIẾN NĂM 2020
 Ș Các thông tin hình ảnh sự kiện, cuộc thi sẽ được cập nhật thường xuyên trên kênh fanpage riêng của Ngày 
Hội Khởi Nghiệp Quốc Gia Của Học sinh-Sinh viên 2020 https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV  
và website: dean1665.vn , khoinghiepquocgia.vn

 Ș Ngoài ra, sẽ có các tin chính trên các Đài truyền hình và Báo chí lớn từ Trung Ương đến Địa phương

TRƯỚC
SỰ 

KIỆN

• TVC Intro giới thiệu cuộc 
thi, ngày hội;

• Phát trên kênh Facebook;
• Tin theo chuỗi Diễn đàn 

trên báo; 
• Tin trên truyền hình.

Tháng 9 - 12/2020

TRONG
SỰ 

KIỆN

Ngày 18 - 19/12/2020

• Thông tin, hình ảnh đăng tải 
trên kênh Facebook;

• Tin trên báo; 
• Tin đồng hành trên kênh báo 

bảo trợ thông tin.

SAU
SỰ 

KIỆN

đến Tháng 06/2021

• Livestream trực tiếp trên kênh 
fanpage;

• Thông tin, hình ảnh cập nhật 
kèm quyền lợi NTT;

• Tin tức cập nhật thường 
xuyên trên báo chí, truyền hình 

HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG



Demo cổng chàoDemo sân khấu

TVC giới thiệu chương trình Video 
truyền thông trong từng sự kiện

Tin đăng tải trên Đài truyền hình và các báo lớn xuyên suốt chuỗi sự kiện

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NĂM 2020
HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG



HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NĂM 2020
- 100+ bài viết trên các báo điện tử uy tín

- 30+ lần đưa tin trên các kênh truyền hình VTV, VTC, VTV24, HTV9, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc phòng, 
Truyền hình Quốc hội,.... truyền hình địa phương trên toàn quốc tại các điểm diễn ra sự kiện

- Các báo, đài thân thiết:

HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG



TẠI CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC, CAO 
ĐẲNG, PTTH

Hơn 1 triệu HSSV 
được tiếp cận trực tiếp 

trong chương trình

400+ trường Đại học, 
Cao đẳng, Học viện,...

63 Sở Giáo dục và 
Đào tạo toàn quốc

Lan tỏa đến hơn 
20 triệu HSSV 
toàn quốc

01

04
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03

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NĂM 2020
HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG



MINH CHỨNG TRUYỀN THÔNG SV_STARTUP NĂM 2018 - 2019
SỰ KIỆN ĐĂNG TIN TRÊN CÁC BÁO CHÍ LỚN



MINH CHỨNG TRUYỀN THÔNG SV_STARTUP NĂM 2018 - 2019
SỰ KIỆN ĐĂNG TIN TRÊN CÁC BÁO CHÍ LỚN



MINH CHỨNG TRUYỀN THÔNG SV_STARTUP NĂM 2018 - 2019
TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN VỀ SV_STARTUP



HÌNH ẢNH SV_STARTUP ĐÃ TỔ CHỨC 2018, 2019
ĐẠI BIỂU CHÍNH PHỦ, BỘ, BAN, NGÀNH THAM DỰ



HÌNH ẢNH SV_STARTUP ĐÃ TỔ CHỨC 2018, 2019
ĐẠI BIỂU LÀ LÃNH ĐẠO CÁC TẬP ĐOÀN, DOANH NGHIỆP THAM DỰ



HÌNH ẢNH SV_STARTUP ĐÃ TỔ CHỨC 2018, 2019
HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN, CUỘC THI, GIAN HÀNG ĐÃ TỔ CHỨC



QUY ĐỊNH
VÀ QUYỀN LỢI 
HỢP TÁC

04



DANH HIỆU NTT

MỨC TÀI TRỢ

SỐ LƯỢNG
 NHÀ TÀI TRỢ

KIM CƯƠNG

1.5 TỶ

01

VÀNG

1 TỶ

Tối đa 03

BẠC

550 Triệu

05

ĐỒNG

250 Triệu

20

ĐỒNG HÀNH TÂM HUYẾT

150 Triệu

30

50 Triệu

50

QUY ĐỊNH CHUNG

HÌNH THỨC TÀI TRỢ

Quý Doanh nghiệp sẽ trở thành Nhà tài trợ đồng hành cùng chuỗi sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp 
Quốc Gia của HSSV năm 2020 với hình thức tài trợ như sau:

Mức tài trợ chưa bao gồm 10% thuế VAT

Ngay sau khi ký bản cam kết 
tài trợ, Nhà tài trợ sẽ gửi 50% 
tổng tiền cam kết tài trợ cho 
Ban tổ chức. Số tiền còn lại 
sẽ được hoàn thiện TRONG 
VÒNG 07 NGÀY kể từ ngày 
ký thỏa thuận

Tài trợ bằng tiền mặt: 
Được quy định theo các 
mức tài trợ ở bảng trên

Nhà tài trợ thanh toán 
chuyển khoản cho đại 
diện Ban tổ chức

01 02 03



Tài trợ hiện vật: Hiện vật có giá trị quy đổi bằng tối 
đa 10 - 20% giá trị gói tài trợ

Đối với những Nhà tài trợ có yêu cầu quyền 
lợi riêng, BTC sẽ linh hoạt trao đổi để đi đến 
thỏa thuận

Các Nhà tài trợ cùng hạng sẽ có quyền bình đẳng 
như nhau. Tuy nhiên, các quyền lợi của các Nhà tài 
trợ cùng hạng sẽ tuân thủ nguyên tắc “ưu tiên cho 
người đến trước”

MỘT SỐ LƯU Ý



TÓM TẮT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
Logo cỡ LỚN trên tất cả các 
ấn phẩm truyền thông của 
chương trình

Được bố trí vị trí ngồi gần 
Đại biểu cao nhất tham dự 
ngày lễ, tạo cơ hội để gặp VIP 
tại phòng chờ trước sự kiện

Bài PR riêng trên báo theo 
yêu cầu của NTT

Được cử Diễn giả tham gia 
chia sẻ tại Chuỗi diễn đàn 
và một trong các workshop

Được tham gia làm Ban 
Giám khảo cuộc thi

Được quảng bá gian hàng 
tại Ngày hội và Phỏng vấn 
đại diện NTT 

Phát 01 TVC quảng cáo trên 
màn LED trước THTT

Được 02 gian hàng vị trí VIP

Đại diện được giới thiệu 
tên tại các chương trình 
trong Chuỗi sự kiện

Được mời tham dự họp báo 
công bố sự kiện chương trình

Thực hiện 02 clip giới thiệu 
trên Fanpage Ngày hội

Được đọc tên cảm ơn trong 
lễ khai mạc và nhận hoa, 
giấy chứng nhận của Bộ 
GD&ĐT trong lễ bế mạc

Được dựng Booth trưng bày 

Được quyền khai thác Danh vị 
cho các hoạt động Marketing 
trong vòng 01 năm

1st

1

Truyền thông trên truyền 
hình, báo chí từ trung 
ương đến địa phương; Cổng 
thông tin Khởi nghiệp Quốc 
gia: Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, khoinghiepquocgia.vn, 
dean1665.vn và fanpage 
Ngày hội



TÓM TẮT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
Logo cỡ VỪA trên tất cả các 
ấn phẩm truyền thông của 
chương trình

Bài PR riêng trên báo theo 
yêu cầu của NTT

Được cử Diễn giả tham gia 
chia sẻ tại Chuỗi diễn đàn 
và một trong các workshop

Được tham gia làm Ban 
Giám khảo cuộc thi

Được quảng bá gian hàng 
tại Ngày hội và Phỏng vấn 
đại diện NTT 

Phát 01 TVC quảng cáo trên 
màn LED trước THTT

Được 02 gian hàng tiêu chuẩn

Đại diện được giới thiệu 
tên tại các chương trình 
trong Chuỗi sự kiện

Được mời tham dự họp báo 
công bố sự kiện chương trình

Thực hiện 01 clip giới thiệu 
trên Fanpage Ngày hội

Được đọc tên cảm ơn trong 
lễ khai mạc và nhận hoa, 
giấy chứng nhận của Bộ 
GD&ĐT trong lễ bế mạc

Được dựng Boot trưng bày 

Được quyền khai thác Danh vị 
cho các hoạt động Marketing 
trong vòng 01 năm

1st

2

Truyền thông trên truyền 
hình, báo chí từ trung 
ương đến địa phương; Cổng 
thông tin Khởi nghiệp Quốc 
gia: Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, khoinghiepquocgia.vn, 
dean1665.vn và fanpage 
Ngày hội



TÓM TẮT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

Logo cỡ VỪA trên tất cả các 
ấn phẩm truyền thông của 
chương trình

Bài PR riêng trên báo theo 
yêu cầu của NTT

Được cử Diễn giả tham gia 
chia sẻ tại Chuỗi diễn đàn 
và một trong các workshop

Đại diện được giới thiệu 
tên tại các chương trình 
trong Chuỗi sự kiện

Được mời tham dự họp báo 
công bố sự kiện chương trình

Thực hiện 01 clip giới thiệu 
trên Fanpage Ngày hội

Được đọc tên cảm ơn trong 
lễ khai mạc và nhận hoa, 
giấy chứng nhận của Bộ 
GD&ĐT trong lễ bế mạc

Truyền thông trên truyền 
hình, báo chí từ trung 
ương đến địa phương; Cổng 
thông tin Khởi nghiệp Quốc 
gia: Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, khoinghiepquocgia.vn, 
dean1665.vn và fanpage 
Ngày hội

Được quyền khai thác Danh vị 
cho các hoạt động Marketing 
trong vòng 01 năm

1st

Được 01 gian hàng tiêu chuẩn

3



TÓM TẮT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH & 
NHÀ TÀI TRỢ TÂM HUYẾT

Logo cỡ NHỎ trên tất cả các 
ấn phẩm truyền thông của 
chương trình

Logo cỡ NHỎ trên một số 
các ấn phẩm truyền thông 
của chương trình

Được cử Diễn giả tham gia 
chia sẻ tại Chuỗi diễn đàn 
và một trong các workshop

Đại diện được giới thiệu 
tên tại các chương trình 
trong Chuỗi sự kiện

Được mời tham dự họp báo 
công bố sự kiện chương trình

Được mời tham dự họp báo 
công bố sự kiện chương trình

Được đọc tên cảm ơn trong 
lễ khai mạc và nhận hoa, 
giấy chứng nhận của Bộ 
GD&ĐT trong lễ bế mạc

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG44
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Truyền thông trên truyền 
hình, báo chí từ trung 
ương đến địa phương; Cổng 
thông tin Khởi nghiệp Quốc 
gia: Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, khoinghiepquocgia.vn, 
dean1665.vn và fanpage 
Ngày hội

Được 01 gian hàng tiêu chuẩn

Được quyền khai thác Danh vị 
cho các hoạt động Marketing 
trong vòng 01 năm

1st

Truyền thông trên truyền 
hình, báo chí từ trung 
ương đến địa phương; Cổng 
thông tin Khởi nghiệp Quốc 
gia: Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, khoinghiepquocgia.vn, 
dean1665.vn và fanpage 
Ngày hội

Được quyền khai thác Danh vị 
cho các hoạt động Marketing 
trong vòng 01 năm

1st



Ghi chú: Nhà tài trợ Kim Cương là đơn vị đồng hành Đặc biệt của Chương trình, do vậy, Quý Doanh nghiệp có thể đề xuất/ thảo luận trực 
tiếp với BTC

CHI TIẾT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ KIM 
CƯƠNG VÀNG BẠC ĐỒNG ĐỒNG 

HÀNH
TÂM 

HUYẾT

Logo trên sách kỷ yếu, video giới thiệu về sự kiện được phát tại 
trên 50 trường Đại học, PTTH, THCS trên toàn quốc KT lớn KT vừa KT vừa KT nhỏ KT nhỏ KT nhỏ

Logo trên standee, màn hình led, backdrop tại Chuỗi diễn đàn x x x x x

Nhắc tên trong bài báo đưa tin trên chuỗi diễn đàn Hành Trình 
Người Khởi Nghiệp (từ T9/2020 – T6/2021) 10 tin 6 tin 4 tin 2 tin

Nhắc tên trong truyền hình đưa tin về Chuỗi hành trình 1 lần

Nhắc tên + Danh vị trong các post đưa tin về chuỗi diễn đàn 
(từ T9/2020 – T6/2021) 50 post 30 post 20 post 10 post 3 post 1 post

Nhắc tên + Danh vị (cảm ơn) bằng lời đọc + chạy chữ trong các 
buổi livestream diễn đàn 10 lần 6 lần 3 lần 1 lần

Đại diện (01 người) được giới thiệu tên tại các chương trình 
trong Chuỗi sự kiện 10 lần 6 lần 3 lần 1 lần

Được cử Diễn giả tham gia chia sẻ tại Chuỗi diễn đàn 10 lần 6 lần 3 lần 1 lần

TẠI CHUỖI DIỄN ĐÀN HÀNH TRÌNH NGƯỜI KHỞI NGHIỆP (từ Tháng 9/2020 Tháng 6/2021)



Quyền lợi trực quan và danh xưng

CHI TIẾT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ KIM 
CƯƠNG VÀNG BẠC ĐỒNG ĐỒNG 

HÀNH
TÂM 

HUYẾT

Logo trên các ấn phẩm truyền thông cho sự kiện phướn treo 
tại sự kiện (0,8x1,8m), bangroll ngang (1x8m), (KT khác nhau) 100 70 50 15

Logo xuất hiện trên pano cổng chào, booth checkin tại sự kiện 
(KT logo khác nhau) x x x x

Logo trên backdrop hoặc màn hình của các phòng họp 
workshop (KT khác nhau) x x x x x x

Logo trên màn hình chính sự kiện bế mạc ngày hội (KT khác nhau) x x x x
Logo trên standee (0,8x1,8m) tại khu vực sự kiện (KT khác nhau) 50 30 20 10 5 2
Logo trên các bảng chỉ dẫn tại sự kiện (KT khác nhau) x x x x x x
Logo trên thẻ đeo (300c access badge), Vé mời VIP tham dự sự 
kiện, TCBC x x x x

Bố trí không gian riêng tại khu vực dành cho nhà tài trợ (diện 
tích tiêu chuẩn 3x3m) 2 gian 2 gian 1 gian 1 gian

Được tự dựng Booth trưng bày riêng tại khu vực dành cho nhà 
tài trợ tại workshop (KT:3x3m) x x

Được bố trí vị trí ngồi gần Đại biểu cao nhất tham dự ngày lễ, 
tạo cơ hội để gặp VIP tại phòng chờ trước sự kiện (quyền lợi 
đặc biệt dành cho NTT Kim cương)

x

Được cử đại diện tham gia tại một trong các workshop 2 người 1 người
Tham gia vào Ban Giám Khảo cuộc thi 1 người 1 người
Được quyền khai thác Danh vị cho các hoạt động Marketing 
trên các phương tiện truyền thông đại chúng và ấn bản nội bộ 
trong vòng 01 năm.

x x x x x x

Được đọc tên cảm ơn trong lễ khai mạc và nhận hoa, giấy 
chứng nhận của Bộ GD&ĐT trong lễ bế mạc x x x x

Phát TVC quảng cáo trên màn LED trước THTT (TL: 30s/spot 
trong 2 ngày) 1 1

TẠI NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HSSV 2020



Logo trên tin bài web Bộ Giáo dục Đào tạo, dean1665.vn, 
khoinghiepquocgia.vn 1 tin 1 tin

Được mời tham dự họp báo công bố sự kiện chương trình 
(người) 2 1 1 1 1 1

Logo trên backdrop họp báo công bố sự kiện (KT khác nhau) x x x x x

Nhắc tên trong thông cáo báo chí x x x x

Nhắc tên trong tin bài trên báo chí đưa tin trong buổi họp 
báo 3 báo 2 báo 1 báo 1 báo

Nhắc tên nhà tài trợ trên báo chí đưa tin buổi lễ  khai mạc 3 báo 2 báo 1 báo 1 báo

Nhắc tên nhà tài trợ trên báo chí đưa tin buổi lễ  bế mạc 3 báo 2 báo 1 báo 1 báo

Bài PR riêng theo yêu cầu của NTT 3 báo 2 báo 1 báo

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ KIM 
CƯƠNG VÀNG BẠC ĐỒNG ĐỒNG 

HÀNH
TÂM 

HUYẾT

Quyền lợi báo chí

CHI TIẾT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
TẠI NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HSSV 2020



Nhắc tên nhà trợ và đặt logo trên website dean1665.vn x x x x x

Logo NTT xuất hiện trên cover Fanpage Ngày hội (KT khác 
nhau)

1 năm cỡ 
lớn

6 tháng
 cỡ vừa

3 tháng
 cỡ vừa

1 tháng
 cỡ vừa

2 Tuần 
cỡ vừa

1 tuần
cỡ vừa

Logo NTT tại các visual hình ảnh + lời cảm ơn NTT tại mỗi Post 
+ hashtag (4 bài / tuần ) 9 tuần 6 tuần 4 tuần 2 tuần 1 tuần 1 lần

Tên NTT chạy chữ trên màn hình livestream trên fanpage + 
kênh Truyền hình online của trường ĐH SP KT TP HCM 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần

Quảng bá gian hàng (có Logo) NTT tại Ngày hội SV-STARTUP 
+ Phỏng vấn đại diện NTT (dành  riêng cho NTT Kim cương & 
NTT Vàng)

1 shot 1 shot

Thực hiện clip giới thiệu 1’30 / quảng bá cho NTT trên Fanpage 
Ngày hội 2 Clip 1 Clip 1 Clip

Logo NTT xuất hiện tại video clip:
- Intro chương trình
- Clip tổng kết sự kiện 3’

Cỡ Lớn Cỡ Vừa Cỡ  
thường Cỡ nhỏ  Cỡ nhỏ

Gắn logo trong phần cuối clip intro chương trình trên kênh 
fanpage chính và các kênh fanpage liên kết khác x x x x x

 

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ KIM 
CƯƠNG VÀNG BẠC ĐỒNG ĐỒNG 

HÀNH
TÂM 

HUYẾT

Quyền lợi Digital

CHI TIẾT QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
TẠI NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA CỦA HSSV 2020



Giới thiệu Đề án 1665
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp 
đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 1665) được Thủ 
tướng Chính phủ ký quyết định ban hành ngày 
30/10/2017 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì 
thực hiện

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, 
sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về 
khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời 
gian học tập tại các nhà trường. Tạo môi trường 
thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành 
và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, 
góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên 
sau khi tốt nghiệp

05

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao 
nhiệm vụ tổ chức chương trình Ngày hội Khởi 
nghiệp Quốc gia cho Công ty Cổ phần Công 
nghệ Giáo dục Nova và Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, với thế 
mạnh về đạo tạo kỹ thuật, được đánh giá là một trong 
những trường đại học đầu ngành về đào tạo khối ngành 
kỹ thuật tại khu vực phía Nam.

Với diện tích cơ sở I (cơ sở chính) là 174.247 m², cơ sở II 
là 44.408 m². Một hội trường lớn 1.500 chỗ ngồi. Tòa nhà 
trung tâm 12 tầng, có 1 tầng hầm vừa hoàn thành vào 
cuối năm 2011.



NovaEdu là đơn vị chính thức đồng hành cùng với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo trong việc triển khai Đề án 1665 về việc hỗ trợ Học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. 

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy quyền duy nhất cho Công ty Cổ 

phần Công nghệ Giáo dục Nova là đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác cùng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai Đề án 1665 được chủ trì và 

chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện chương trình, 

được vận động và tiếp nhận tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
GIÁO DỤC NOVA (NOVAEDU)



LIÊN HỆ HỢP TÁC

novaedu.vn@gmail.com

dean1665.vn
khoinghiepquocgia.vn

0966 065 951
novaedu.vn

Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị phối hợp tổ chứcĐơn vị chủ trì

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Dean1665.vn

Cổng khởi nghiệp Quốc gia

Khoinghiepquocgia.vnFanpage Ngày hội Khởi nghiệp 
Quốc gia của HSSV


