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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh  

Bình Phước lần thứ II, năm 2022” 

 

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 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 Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(ĐMST) quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 1070/UBND-KGVX ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II tỉnh Bình Phước, năm 

2022 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh lần thứ II, năm 2022”, cụ thể như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên Kế hoạch: Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Bình Phước lần thứ II, năm 2022”.  

2. Cơ quan chủ trì thực hiện: 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. 

3. Đơn vị phối hợp: 

Tỉnh đoàn; Sở Giáo dục - Đào tạo; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật; 

Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã; Đài phát thanh 

truyền hình và Báo Bình Phước; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; các chuyên gia, nhà 

khoa học và các hội, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Bình Phước . 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC THI 

1. Mục đích: 

Tiếp nối thành công Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ I tỉnh 

Bình Phước năm 2021, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II tỉnh 

Bình Phước năm 2022 nhằm mục đích khởi xướng, tìm kiếm và hỗ trợ, thúc đẩy 

hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Tăng cường khả năng kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo của tỉnh; Tạo sân chơi lành mạnh giúp các mô hình khởi 



nghiệp có cơ hội trình bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo; qua đó phát hiện và ươm 

tạo các mô hình hay, khả thi; Hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp 

(start-up) đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

Các Startup tham gia cuộc thi có cơ hội gọi vốn trực tiếp từ các Quỹ đầu tư 

trong tỉnh, trong nước, được tham gia tuyển chọn vào Chương trình ươm tạo 

thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyên sâu, được giới thiệu tham gia 

Techfest quốc gia và được hưởng các chính sách hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo của tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

- Thu hút đông đảo thanh niên, doanh nghiệp, hội viên, phụ nữ, nông dân 

trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

- Công tác phối hợp, tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, hiệu quả 

và chuyên nghiệp. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức Phát động và truyền thông về Cuộc thi 

1.1. Tổ chức Phát động về Cuộc thi 

- Thời gian tổ chức: ngày 17/5/2022 (nhân dịp chào mừng Ngày Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam năm 2022). 

- Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài - tỉnh 

Bình Phước. 

- Thành phần:  

+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

+ Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận. 

+ Đại diện các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo,Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông 

dân tỉnh; Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước; Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật 

tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố. 

+ Các Hội đoàn thể: Hội nữ doanh nhân cựu chiến binh, Hội doanh 

nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp NVV… 

   + Trường Cao đẳng Bình Phước; Trường cao đẳng Công nghiệp cao su; 

Trường THPT chuyên Quang Trung; Trường Dân tộc nội trú tỉnh; 

1.2. Tổ chức truyền thông về Cuộc thi 

- Truyền tải tất cả các thông tin về cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022 đến cộng đồng trên các website: 



http://startup.binhphuoc.gov.vn, cổng thông tin của tỉnh. Bố cục bao gồm: 

Thông tin chung về cuộc thi, lợi ích khi tham gia cuộc thi, cơ cấu giải thưởng, 

thể lệ cuộc thi, tiêu chí chấm điểm, quy trình tuyển chọn, hướng dẫn làm file 

thuyết trình. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng 

chương trình phối hợp truyền thông cho cuộc thi bao gồm: xây dựng clip, phóng 

sự, chuyên mục, quảng bá…cho cuộc thi. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 05/2022 đến tháng 11/2022. 

2. Nội dung thi 

- Trình bày ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ. 

- Chứng minh tính khả thi về mặt kỹ thuật và lợi ích kinh tế và xã hội; Kế 

hoạch kinh doanh. 

3. Thời gian nhận hồ sơ dự thi 

- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2022. Hồ sơ dự 

thi đăng ký trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện. Ngày tháng ghi trên dấu 

của bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi. 

- Hồ sơ dự thi: thể lệ cuộc thi kèm theo. 

3. Các vòng thi: 

3.1. Vòng sơ loại 

- Thời gian tổ chức: Tháng 12/2022. 

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. 

- Số lượng đội vào vòng chung kết: 15 đội. 

3.2. Chương trình đào tạo 

- Thời gian đào tạo: Tháng 1-2/2023. 

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. 

- Thành viên tham gia đào tạo: Các chuyên gia vể khởi nghiệp, các doanh 

nghiệp, các quỹ đầu tư. 

- Sau thời gian đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành 

khóa học. 

3.3. Vòng chung kết 

- Thời gian tổ chức: Tháng 4/2023. 

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. 

- Hình thức: Truyền hình trực tiếp. 

Lưu ý: Lịch chi tiết các vòng thi có thể được thay đổi để phù hợp với điều 

kiện và tình hình thực tế, các thí sinh phải cam kết tham gia đầy đủ các phần thi 

do Ban Tổ chức Cuộc thi yêu cầu. 

http://startup.binhphuoc.gov.vn/


 

3.4. Lễ trao giải 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18/5/2023. 

- Địa điểm: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chọn địa điểm phù trong quá trình 

triển khai kế hoạch.  

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18/5/2023. 

- Thành phần:  

+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh. 

+ Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận. 

+ Đại diện các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giáo dục và Đào tạo,Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông 

dân tỉnh; Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước; Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật 

tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố. 

+ Các Hội đoàn thể: Hội nữ doanh nhân cựu chiến binh, Hội doanh 

nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp NVV… 

+ Trường Cao đẳng Bình Phước; Trường cao đẳng Công nghiệp cao su; 

Trường THPT chuyên Quang Trung; Trường Dân tộc nội trú tỉnh; 

+ Đại diện các đội thi. 

+ Các đoàn viên thanh niên, học sinh, thành viên các hội trên địa bàn tỉnh. 

Lưu ý: Các hoạt động trên được tổ chức với hình thức online, trực tiếp. 

3.5. Thể lệ Cuộc thi: (Kèm theo Kế hoạch) 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Cơ cấu giải thưởng: 

01 Giải nhất.  

02 Giải nhì.   

03 Giải ba. 

04 Giải khuyến khích. 

2. Tiền thưởng:  

Giải nhất: Tiền thưởng 25 triệu đồng. 

Giải nhì: Tiền thưởng 20 triệu đồng.   

Giải ba: Tiền thưởng 15 triệu đồng. 



Giải khuyến khích: 5 triệu đồng. 

Các dự án đạt giải được vào thẳng vòng thẩm định của các Quỹ Đầu tư, 

Quỹ Khởi nghiệp của tỉnh; đồng thời được nhận quà tặng, tài trợ từ các Nhà tài 

trợ và các chính sách ưu đãi hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo của tỉnh. 

Giải thưởng tiền mặt sẽ được chuyển khoản cho cá nhân đại diện dự án 

trong vòng 15 ngày làm việc sau khi Lễ trao giải diễn ra. Dự án đạt giải phải tự 

chịu trách nhiệm về khoản thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và những khoản thuế 

hoặc lệ phí liên quan đến giải thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật 

Việt Nam hiện hành. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành thu khoản thuế TNCN 

này và nộp vào ngân sách Nhà nước. Khoản thuế TNCN này được nộp cho Ban Tổ 

chức Cuộc thi cùng lúc với việc nhận giải thưởng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

 - Triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo cho Ban Giám đốc Sở về tiến 

độ triển khai Cuộc thi. 

 - Lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này 

theo các chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Phối hợp với các sở, ngành cùng UBND các huyện, thị xã và thành phố 

tuyên truyền về Kế hoạch. 

 - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; Báo cáo tiến độ 

thực hiện hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất cho Ban Giám đốc Sở. 

2. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, trình Sở Tài chính thẩm định kinh phí, phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu triển khai Kế hoạch. 

- Bố trí nhân lực hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 

3. Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh 

- Bố trí nhân lực hỗ trợ thực hiện kế hoạch. 

- Hỗ trợ truyền thông, huy động các đơn vị tham gia kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022”. 

Nơi nhận:    

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Phòng QLKHCN(Hùng). 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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