CiC Junior 2021

THỂ LỆ CUỘC THI CiC JUNIOR - 2021
1. Vòng 1 - Tìm kiếm: từ 19/03 - 09/06/2021
a. Về nội dung
- Thí

sinh

đăng

ký

dự

thi

qua

biểu

mẫu

online

tại

đường

dẫn

http://bit.ly/apply_cic2021
- Thí sinh gửi thông tin về BTC trước 23h59’ ngày 09/06/2021.
- Đối tượng dự thi: Tất cả các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, đang theo học tại các
trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên có ý tưởng sáng tạo
mới, dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng hoặc có muốn định hướng - tìm hiểu và theo
đuổi hành trình khởi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Ngôn ngữ thi: tiếng Việt
b. Cách thức nộp ý tưởng
- Thí sinh nộp thông tin ý tưởng qua biểu mẫu online do BTC ban hành thông qua các
kênh:
+ Website: https://cic.itp.vn/
+ Fanpage: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic/
- Ngoài ra, thí sinh có thể nộp ý tưởng bằng file word với các thông tin do BTC yêu
cầu về email: cic@vnu-itp.edu.vn trước 23h59’ ngày 09/06/2021.
2. Vòng 2 – Hội tụ: từ 10/06 - 01/07/2021
a. Về nội dung
Các nhóm thí sinh tham dự hai ngày học về tư duy khởi nghiệp ngày 19-20/06/2021.
Sau đó, nộp mô hình giải pháp và thông tin dự án cho BTC theo file mẫu từ BTC.
b. Về hình thức
- Trình bày kiểu chữ Time News Roman, size chữ 13.
- Nội dung và các hình ảnh sử dụng trong file không được chứa các yếu tố gây hiểu
lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
- Mô hình giải pháp không quá 2 trang A4.
- Các nhóm tự chủ trong việc thực hiện
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c. Cách thức nộp bài
- Thí sinh nộp bài bằng file word hoặc tải file word, pdf lên drive, mediafire.com qua
email: cic@vnu-itp.edu.vn. Trường hợp gặp khó khăn trong việc nộp bài, vui lòng
liên hệ BTC để được hỗ trợ kịp thời.
- Thí sinh gửi bài làm (đường dẫn các tài liệu yêu cầu) về cho BTC trước 23h59’
ngày 24/6/2021. Các thí sinh gửi bài dự thi sau ngày 24/06/2021 đều bị loại trực
tiếp.
- Chủ đề Email và cách đặt tên file: [Mã số nhóm] - [Tên ý tưởng] - [Tên file]
VD: CiC2021 – Chomuonsach – BusinessModelCanvas
Lưu ý:
Mọi thông tin thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, liên hệ trực tiếp với BTC qua:
Email: cic@vnu-itp.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/ytuongkhoinghiep.cic
Điện thoại: 028 372 444 04 (giờ hành chính)
d. Cách thức chấm điểm
Bài dự thi sẽ được chấm theo thang điểm 100.
STT

TIÊU CHÍ

I

Tính mới và sáng tạo

1

Tính mới, sáng tạo, độc đáo, khác biệt và hiệu quả

2

Chưa được áp dụng trên thị trường

II

Tính khả thi

1

Có tính khả thi cao, có khả năng ứng dụng một cách rộng
rãi trên thực tế.

2

Có khả năng tăng trưởng nhanh, cạnh tranh

3

Đội ngũ nhân sự phù hợp với mô hình ý tưởng

4

Đảm bảo các yếu tố về khoa học, những vấn đề về chuyên
môn của từng lĩnh vực.

III

Hình thức thể hiện

THANG ĐIỂM
35

35

15

Mức độ đầu tư về hình thức và nội dung của bài dự thi.
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Tham dự lớp học

VI

15

3. Vòng 3 – Khẳng định: từ 02/07 - 02/08
a. Về nội dung:
Thí sinh sẽ tham dự bootcamp 2 ngày 1 đêm tại Phan Thiết (dự kiến) và tham dự
các chương trình đào tạo trong tháng 7. Sau đó nộp lại:
-

1 file mô hình giải pháp theo mẫu của BTC

-

1 video clip về ý tưởng/sản phẩm

-

1 slide thuyết trình

b. Về hình thức:
- Nội dung mô hình giải pháp trình bày kiểu chữ Times New Roman, size chữ 13,
không quá 2 trang A4.
- Nội dung và các hình ảnh sử dụng trong file không được chứa các yếu tố gây hiểu
lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
- Hình thức clip không dài quá 3 phút, khung hình 16:9, độ phân giải tối thiểu 720p.
- Hình thức slide: các nội dung chính thuyết trình không quá 10 slide.
- Bản mô tả ý tưởng trong file mô hình giải pháp: độ dài khoảng 250 từ. Bản mô tả ý
tưởng này sẽ được đăng kèm với video.
- Các nhóm chủ động trong việc thực hiện.
c. Cách thức nộp bài thử thách lần 1 (chiếm 30% số điểm vào vòng 5):
-

Thí sinh nộp bài qua email: cic@vnu-itp.edu.vn

-

Bài dự thi gửi về cho BTC trước 23h59’ ngày 22/07/2021. Các thí sinh gửi bài dự
thi sau ngày 22/07/2021 đều bị loại trực tiếp. (Các nhóm gửi bài trước, sẽ được
đăng trước. Điều này, gia tăng cơ hội cho việc kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng)

-

Chủ đề Email và tên các file đặt theo cú pháp: [Mã số nhóm] - [Tên ý tưởng] [Tên file]

VD:
CiC04 – Chomuonsach – BusinessModelCanvas
CiC04 – Chomuonsach – PitchingDesk
CiC04 – Chomuonsach – TrailerIntroduction
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d. Cách thức bình chọn giải “Dự án được yêu thích nhất “CiC Junior - 2021”
Thí sinh gửi bài dự thi kèm mô tả ngắn gọn về ý tưởng (khoảng 250 từ) về cho BTC
trước ngày 22/07/2021.
BTC sẽ đăng video kèm mô tả ý tưởng trên kênh Fanpage chính thức của CiC.
Các nhóm sẽ kêu gọi bạn bè thực hiện các bước sau:
(1) Like Fanpage Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021 (bắt buộc),
(2) Like/bình luận/chia sẻ video của nhóm. Cách thức tính điểm như sau:
-

1 lượt like/tim/thương thương/wow = 1 điểm

-

1 bình luận = 2 điểm

-

1 lượt chia sẻ công khai trên trang Facebook cá nhân/nhóm = 3 điểm

Đối với “Điểm bình chọn cộng đồng” về video của các nhóm ở Vòng 3 - Vòng
Khẳng định), BTC sẽ tính lượt tương tác từ ngày đăng video đến 13h, ngày 29/07/2021.
Sau đó, các nhóm sẽ được xếp hạng và tính điểm theo thứ tự.
Nhóm dự thi bắt đầu tính lượt bình chọn cho giải “Dự án được yêu thích nhất CiC
Junior 2021” (giải cộng đồng) từ ngày đăng video đến ngày chung kết. Giải thưởng sẽ
được trao vào buổi chung kết. Cơ cấu giải thưởng: https://cic.itp.vn/
Nếu 2 nhóm có kết quả bằng nhau, BTC sẽ chọn nhóm nộp bài sớm hơn để trao
giải.
Nghiêm cấm các hình thức gian lận trong việc like, bình luận, chia sẻ. Nếu nhóm
nào vi phạm, BTC sẽ hủy kết quả của nhóm đó. Mọi quyết định thuộc về BTC.
4. Vòng 4 – Bứt phá: từ 03/08 – 01/09/2021
a. Về nội dung
- Top 30 CiC sẽ tham dự khóa học iStartX Bootcamp trong 3 đến 5 ngày (theo điều
kiện thực tế)
- Sau khi tham dự khóa học, nhóm sẽ nộp lại bài thi và thuyết trình trước ban giám
khảo để được thử thách lần 2 (chiếm 70% số điểm vào vòng 5).
- Các file bài thi cần nộp:
+ 1 Slide
+ 1 Mô hình giải pháp
b. Về hình thức
- Nội dung slide chính không quá 10 slide.
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- Nội dung mô hình giải pháp trình bày kiểu chữ Times New Roman, size chữ 13,
không quá 2 trang A4.
- Nội dung và các hình ảnh sử dụng trong file không được chứa các yếu tố gây hiểu
lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
- Các nhóm tự chủ trong việc thực hiện
c. Cách thức nộp bài
- Thí sinh nộp bài bằng file offline hoặc tải file word, pdf lên drive, mediafire.com
qua email: cic@vnu-itp.edu.vn
- Thí sinh gửi bài dự thi về cho BTC trước 23h59’ ngày 22/08/2021. Các thí sinh gửi
bài dự thi sau ngày 22/08/2021 đều bị loại trực tiếp.
- Cách đặt chủ đề mail và tên file: Mã số nhóm - Tên ý tưởng (ghi tắt) - Tên file
VD:
CiC04 – Chomuonsach – BusinessModelCanvas
CiC04 – Chomuonsach – PitchingDesk
d. Cách thức thi thuyết trình
- Thí sinh có 5 phút thuyết trình, 10 phút trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.
- Thời gian thi thuyết trình: 27/08/2021.
e. Cách chấm điểm
- BTC chấm điểm bao gồm:
+ Điểm chuyên cần
+ Điểm chấm độc lập: mô hình giải pháp và phần thuyết trình. Kết quả của đội thi là sự
thống nhất của Ban giám khảo.
5. Vòng 5 – Tỏa sáng (chung kết): từ 02/09 – 25/09
a. Hình thức thi: Thí sinh TOP 10 sẽ thuyết trình trước ban giám khảo
b. Thể lệ:
- Mỗi đội thi tối đa 4 thành viên.
- Trước khi tham gia thi, các đội thi được xác định thứ tự tham gia dự thi. Trường
hợp đến giờ thi, lượt thi mà đội thi chưa có mặt để tham gia thi thì tùy theo tình
hình cụ thể, Ban Tổ chức quyết định.
- Mỗi nhóm sẽ có số phút theo BTC quyết định để thuyết trình và phản biện giải
quyết tình huống.
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- Trường hợp có 02 hoặc nhiều đội thi có số điểm bằng nhau Ban giám khảo sẽ xét
các yếu tố phụ. Kết quả cuối cùng thuộc về Ban giám khảo.
c. Quy trình chấm điểm
-

Điểm chuyên cần, trong đó:

+ 50% số điểm: tất cả thành viên nhóm tham dự đầy đủ các hoạt động của vòng 5.
Nếu không tham dự đủ sẽ bị trừ điểm chuyên cần.
+ 50% còn lại: dựa theo điểm chuyên cần của 3 vòng trước.
-

Điểm từ giám khảo chấm độc lập, gồm mô hình giải pháp và phần thuyết trình.

Kết quả của đội thi là sự thống nhất của Ban giám khảo.
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