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Số:/f4&f/QĐ-UBND

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Thể !ệ Cuộc thí Khỏi nghí§p, khỏi sy kinh doanh tình Đắk Lắk năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN TÌNH ĐẮK LẮK

Căn cú Luật Tổ chúc chính quyền địa phuong ngày 19/6/2015;
Căn cú Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thù tuáng Chính 

phù về việc phê duy^t Đồ án Hỗ trọ hệ sinh thái khỏi nghiệp đổi mói sáng tạo 
Quốc gia đến năm 2025;

Căn cú Kế hoạch số 2722/KH-UBND ngày 9/4/2018 của UBND tình về việc 
hỗ trọ khỏi nghiệp đổi mói sáng tạo và khải sụ kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 
2020, định huóng đến năm 2025.

Xét đề nghị của Tỉnh đoàn tại Tò trình số 42-TTr/TĐTN-ĐKTHTN ngày 
29/6/2018,

QUYÉT ĐĨNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi Khỏi nghiệp, 
khải sụ kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lục kể tù ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tình; Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Thủ truỏng các 

sỏ, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các co quan, đon 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./fìL^

KT. CHÙ TỊCH
- Nhu điều 3 /
- TT Tình ủy; TT. HĐND tình;
-CT, các PCTUBND tình;
- CVP, các PCVP UBND tinh;
- Các sá, ban, ngành, đoàn thể tình;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Các co quan Báo, đài PTTH tình;
- UBMD các huy$n, thị xã, thành phố;
- Hpì DN trẻ; Hi?p h$ì DN tình;
- Các truòng ĐH, CĐ trên đja bàn tình;
- Các phòng thupc VP UBND tình;
- Luu: VT, TH (ThN_l20b).
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THÉ LÊ
Cuộc thí Khôi nghiệp, khôi sy kính doanh tình Đắk Lắk năm 2018

^D-Í/BTVD /^ 0 7 ^  cMđí Í/BYD

Điều 1: Đốí tnạng dy thí
1. Cá nhăn, nhóm cá nhân trên địa bán tỉnh Đắk Lắk có ý tuòng khải nghiệp, 

khỏi sụ kính doanh.
2. Doanh nghiệp, họp tác xã, tổ họp tác có thòi gian hoạt động không quá 05 

năm kể tù ngày đuọc cấp giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu trên địa 
bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Lĩnh vyc dy thí
1. Đối tuọng dụ thì có thể đăng ký ý tuông, dụ án khỏi nghiệp, khải sụ kinh 

doanh thuộc tất cá các ngành, lĩnh vục sản xuất, kình doanh, dịch vụ...
2. Khuyến khích các ý tuông, dụ án dụ thì thuộc các ngành, lĩnh vục theo 

định huóng phát triển của tình và có úng dụng công nghệ, nhu: Công nghệ thông 
tin, công nghệ sình học, công nghệ tụ đông hóa, công nghệ xanh, công nghê sạch, 
công nghệ bào vệ môi truòng, công nghệ năng luọng mói, công nghệ vật liệu mói 
và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có 
chất luọng.

Điều 3. Hồ su và thM hạn đăng ký dy thí
1. Hồ so dụ thi:
Hồ so dụ thì gồm 01 bộ, đuọc trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, 

đánh máy trên khổ A4, bao gồm:
1.1. Phiếu đăng ký dụ thi theo mẫu;
1.2. Mầu đề án tham gia cuộc thi;
1.3. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,... kèm theo
Mẩu hồ so dụ thì và thông tin về cuộc thi đăng tải tại cổng thông tin Khỏi 

nghìêp tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ http ://khoinehiep.daklak. 20V.vn
2. Thòi gian đăng ký và địa điểm tiếp nhận hồ so dụ thi.
2.1. Thòi gian:
- Tù ngày 01/7 dến ngày 15/8/2018: Phát động cuộc thi, tiếp nhân hồ so;



- 01 Giải Nhì: 50.000.000 đồng và Giấy chúng nhận cùa Ban Tổ chúc.
- 02 Giải Ba: 25.000.000 đồng và Giấy chúng nhận của Ban Tổ chúc.
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng và và Giấy chúng nhận cùa 

Ban Tổ chúc.
Ngoài ra, các đề án đạt giải sẽ đuọc Ban Tổ chúc uu tiên giói thiệu vói các 

doanh nghiệp, các nhà đầu tu, các quỹ đầu tu để đuọc hỗ trọ, tu vấn triển khai các 
ý tuỏng, dụ án khỏi nghiệp, khỏi sụ kinh doanh phù hqp vói nhu cầu.

LM-M Ban Tổ chúc cuộc thì đuọc quyền ghì hình, chụp hình, ghi âm ý 
tuỏng, dụ án khỏi nghiệp dụ thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giá, doanh 
nghiệp khỏi nghiệp để sủ dụng cho phần tin túc, tuòng thuật, cho các mục đích 
quảng bá chuông trình, các chuông trình tmyền hình, bao gồm trên trang thông 
tin điện tủ hoậc duói bất kỳ hình thúc nào vói yêu cầu không gây nguy hại đến 
quyền sỏ hũu trí tuệ.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chúc, nhóm cá nhăn, cá nhân tham gìa 
cuộc thí (hay còn gọí ià nhóm tác gíả, tác gíả)

1. Thục hiện các quy định của Thể lệ cuộc thì, không xâm phạm quyền sỏ 
hũu trí tuệ theo quy định vá chịu trách nhiệm về chính xác của thông tín trong hồ 
so dụ thì; đề án dụ thi không phải là đối tuọng tranh chấp bán quyền tác giả. Các 
giải pháp dụ thi muốn đuọc bảo hộ quyền sô hũu trí tuệ phái tiến hành đăng ký tại 
co quan có thẩm quyền truóc khi chấm thì và công bố giải.

2. Không sủ dụng các đề án khỏi nghiệp, khỏi sụ kình doanh đã dụ thi dạt 
giải và đuọc công bo công khai tại các cuộc thì khác có tính chất tuong tụ  để tham 
gia dụ thi. Trong thòi gian diễn ra cuộc thi, tác giả dụ thì không đuọc sủ dụng đề 
án tham gia cuộc thi này để tham dụ các cuộc thì khác. Cam kết tham gia tất cả 
các hoạt dộng xuyên suốt cuộc thi.

3. Đồ án dụ thi chua đuọc sủ dụng, cam kết không sao chép một phần hay 
toàn bộ hoạc vay muọn ý tuỏng của nhũng đề án đã duọc đua vào sủ dụng của 
các cá nhân, doanh nghiệp ỏ trong và ngoài nuóc.

4. Để rút khôi cuộc thì, tác giá, nhóm tác giả dụ thi phải thông báo vói Ban 
Tổ chúc cuộc thi bằng văn bản truóc thòi gian hết hạn nộp hồ so dụ thì.

5. Trong truòng họp việc tranh chấp bàn quyền tác giả phát sinh sau khi sàn 
phẩm dụ thì đoạt giải, đoi tuọng dụ thi dó phái chịu hoàn toàn trách nhiệm truóc 
pháp luật.

6. Mọi chi phí hay các khoán nộp thuế liên quan đến giải thuỏng đuọc thục hiện 
theo đúng quy định của pháp luật, do tác giả, nhóm tác giả đạt giải chịu trách nhiệm.

7. Cam kết đồng ý kết quà giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chúc cuộc thi là 
quyết định cuối cùng.

Điều 10. Xủ !ý các khiếu nạí !ìên quan đen cupc thí
1. Nhũng khiếu nạì liên quan đến cuộc thì phải đuọc chính tác giá cùa đề án 

gủi trục tiếp đến Ban tổ chúc.



- Các thành viên: sỏ Khoa học và Công nghệ, Sả Tài chính, sỏ Giáo dục và 
Đào tạo, Sỏ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Liên minh Họp 
tác xã tỉnh, truòng Đại học Tây Nguyên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đài phát 
thanh truyền hình tình, Hội Liên hiệp phụ nũ tỉnh, Hôi Nông dân tỉnh, Hôi LHTN 
Việt Nam tình.

Truỏng ban Tổ chúc cuộc thì đuọc sủ dụng con dấu của UBND tỉnh để điều 
hành các hoạt đpng cùa Ban Tổ chúc cuộc thi.

2. Truảng Ban Tổ chúc cuộc thi quyết định thành lập Tiểu ban nội dung, 
Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban hậu cần, có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chúc triển 
khai các hoạt dpng cùa cuộc thi.

3. Hội đồng Giám khảo do Truỏng Ban Tổ chúc cuộc thì quyết đình, gồm: 
Đ^i diện lãnh đ^o các sỏ, ban, ngành, các doanh nhân, các nhà khoa học, các 
chuyên gia về khải nghiệp, các tổ chúc hỗ trqr khỏi nghiệp,... có nhiệm vụ giúp 
Ban Tổ chúc xem xét, đánh giá các đề án dụ thi.

4. Thành viên Ban Tổ chúc, các tiểu ban giúp việc và Hội dồng Giám khảo 
cuộc thi không đuọc dụ thi.

Điều 6. Tiêu chí chám điểm ý tuảng, dụ án khỏi nghiệp, khỏi sụ kính doanh
1. Tính dổi mói sáng tạo của đề án;
2. Khả năng thuong mại hóa, khả năng tăng truỏng cùa đề án;
3. Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiên của đề án;
4. Múc dô tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của ý tuông, dụ án mang lại.
5. Nguồn lục thục hiện của đề án;
6. Khả năng thuyết trình V(ýj vÒMg
7. Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả cùa đề án;
Nội dung và thang điểm cụ thể do Ban Tổ chúc cuộc thì quy định.

Điều 7. Đánh gíá, xáp loại ý tuỏng, dụ án khỏi nghiệp, khỏi sụ kình doanh
1. Vòng So tuyển hồ so dụ thi về nội dung và hình thúc;
2. Vòng so khảo: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá đối vói tùng hồ 

so dụ thi theo thang điểm do Ban Tổ chúc quy định;
3. Vòng chung kết: Hội đồng Giám khảo xem xét, đánh giá thuyết trình và 

trả lòi câu hỏi của đại diện tác giả của hồ so dụ thi đuọc lụa chọn theo thang diểm 
do Ban Tổ chúc cuộc thi quy định.

Căn cú kết quả cùa Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chúc cuộc thì Quyết định công 
nhận giải thuỏng và đề nghị ùy ban nhân dân tình tăng Bằng khen và tiền thuỏng.

Điều 8. Co cáu gíảí thoáng cuộc thì
Giải thuỏng cùa cuộc thi lấy tù nguồn ngân sách của tình bố trí cho cuộc thi 

và các nguồn vận động xã hội hóa của các doanh nghiệp tài trọ cụ thể:
- 01 Giải Nhất: 100.000.000 đồng và Bằng khen cùa UBND tình.



- Tù ngày 15/8 đến ngày 15/9/2018: Sàng lọc hồ sa, tu vấn hoàn thiện hồ so 
dạ thi;

- Tù ngày 15/9 đến ngày 30/9/2018: Tiếp nhận hồ so sau khi hoàn thiện;
- Tù ngày 01/10 đến ngày 10/10/2018: Tổ chúc vòng thí so khảo;
- Tù ngày 10/10 đến ngày 12/10/2018: Tổ chúc vòng thi chung kết;
- 20h00 ngày 12/10/2018: Lễ trao giải cuộc thi.
2.2. Địa chỉ nhận hồ so: Co quan thuòng trục Ban Tổ chúc cuộc thi (Ban 

Đoàn kết tập hqp thanh niên Tỉnh đoàn Đắk Lắk - số 66 Nguyễn Tất Thành, thành 
phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk -  Sđt: 02623.855.574).

2.3. Hồ so dụ thi đuọc gủi trục tiếp hoậc qua đuòng buu diện. Thòi gian 
đuọc tính theo dấu buu điện hoậc dấu văn bản đến của Tỉnh đoàn Đắk Lak. Ngoài 
ra, gủì kèm íile điện tủ qua đia chì email: 
hoilienhiepthanhniendaklakí^smail.com

2.4. Hồ so dụ thí đuọc tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tói ngày 
công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chúc sẽ không trả lại hồ so dụ thi.

2.5. Các hoạt động hỗ trọ: Huóng dẫn viết hồ so và hoàn thiện đề án dụ thi 
cho các tổ chúc, nhóm cá nhân, cá nhân dụ thi.

Điều 4. Các vòng thí
1. Vòng sàng lọc hồ so, tu vấn hoàn thiện hồ so dụ thì: Tiếp nhận, huóng 

dẫn hồ so dụ thi.
2. Vòng so kháo: Xét tuyển các hồ so dụ thi để lụa chọn các dề án xuất sắc 

tham gia vào vòng chung kết.
* ýr Đối vói nhũng dề án đạt giải cao thông qua cuộc thi khải nghiệp, 

khỏi sụ kinh doanh do các co quan, ban ngành trên địa bàn toàn tình to chúc đuọc 
uu tiên xét chọn thẳng vào vòng chung kết nếu hồ so, đề án dụ thì đám báo theo 
mẫu của Ban to chúc cuộc thi.

3. Vòng chung kết: Hội đồng giám khảo lụa chọn các đề án xuất sắc tuong 
úng co cấu giáì thuỏng. Đại diện các tác giả của đề án đuọc lụa chọn tù  vòng so 
khảo sẽ thuyết trình và trả lòi câu hỏi truóc Hội đồng Giám khảo, các nhà đầu tu, 
khán giả.

Điều 5. Ban Tổ chúc, các Tiểu ban giúp việc, Hội đồng Giám khảo cuộc thì
1. Ban Tổ chúc cuộc thi do Chú tịch UBND tinh thành lập
- Truỏng ban: Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thuòng trục 

UBND tình;
- Phó truỏng ban Thuòng trục: Đồng chí Y Nhuân Byă, Bí thu Tình đoàn;
- Phó truỏng ban: Đồng chí Huỳnh Văn Tiến, Phó Giám đốc sỏ  Ke hoạch và 

Đầu tu; ông Phạm Đông Thanh, Chú tịch Hội Doanh nhân trẻ tình;




