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THONGBAo
Tham dl}'cu{>cthi "Sinh vien vo-i y turrng kho-i nghiep"

Nam hQC 2022 - 2023

Can cir KS hoach sf>46/KH-CDYT ngay 31 thang 01 nam 2023 cua Truong
Cao ding Y tS Ti~n Giang v~ t6 clnrc cuoc thi "Sinh vien voi y tuong khoi
nghiep", nam h9C 2022 - 2023,

Truong Cao ding Y tS Ti.~nGiang thong bao den toan thS sinh vien, h9C
sinh trong Truong v~ viec tham du CUQcthi "Sinh vien voi y tuong khoi nghiep",
nam h9C 2022 - 2023 cu thS nhu sau:

1. DBi tU'Q'ngtham gia:
T&tca h9C sinh, sinh vien dang h9C tai Truong Cao ding Y tS Ti~n Giang

trong nam h9C2022 - 2023.

2. Hinh thirc tham dl}':
H9C sinh, sinh vien dang ky thea hinh thirc ca nhan hoac thea hinh tlnrc

nhom (m6i nhom khong qua 10 thanh vien).

3. Linh Vl}'Cdl}' thi:
Cac du an khoi nghiep tham du cuoc thi huang den muc tieu cham soc sire

khoe cho cong dong, xii hoi, gop phan phat triSn kinh tS, xii hQi, bao g6m cac lInh
vvc nhu:

- Dich vv y tS, cham soc suc khoe;

- Kinh doanh v~t tu y tS; .

- San xu&tkinh doanh dugc li~u, cac san ph~m til' dugc li~u;

- Kinh doanh dugc ph~m;

- Ho?c cac lInh vvc khac co lien quan dSn cham soc suc khoe.

4. Qui dinh v~ bili dl}' thi: bai dv thi dugc trinh bay b~ng TiSng Vi~t, danh
may vi tinh tren kh6 gi&yA4, cO' chfr 14, phong chfr Times New Roman, nQi dung
trinh bay huang d~n chi tiSt (co rndu dinh kern).

5. ThOi gian, dia di~m n{>pbili dl}' thi:
- Thai gian nQp: trU'o-c11 gi(y ngay 15 thang 3 nam 2023;
- Dia diSm: bai dv thi h9C sinh, sinh vien nQp 01 ban in trvc tiSp t~i phong

Cong tac H9C sinh - Sinh vien cho Th:1y Phan Van Thong va 01 file m~m qua
email kboinghiepsangtao.cdyttg(a)gu:E:ljl~Qm dS t6ng hgp.



6. Thiri gian t~p husn:

Nha tnrong t6 chirc gioi thieu v~ khoi nghiep va huang d~n viSt bao cao du
an, y tuong khoi nghiep cho ban Can sg cac lap, tac gia, dai dien nh6m tac gia c6
dir an, y nrong khoi nghiep vao hie 7 gi<r30 ngay 17102/2023 t~i phong hoc A.33

Trong qua trinh thirc hien neu co vuong mac, kh6 khan hoc sinh, sinh vien
lien h~ tnrc tiep Phong Cong tac H9C sinh, sinh vien (ThS. Phan Van Thong) dS
diroc h6 tro kip thoi.

Tren day la Thong bao cua Truong Cao d~ng y tS Ti~n Giang v~ viec tham
du CUQcthi "Sinh vien voi y nrong khoi nghiep", nam h9C2022 - 2023. f)~ nghi
c6 v:1nh9C tap cac lap trien khai dSn h9C sinh, sinh vien lap minh phu trach dS
thuc hien va h9C sinh, sinh~en co y tuong tham gia cUQcthi nQPh6 sa dung quy
dinh thai gian quy ~ __ .

Nui nh{in:
- Bang thong bao, website TruOng;
- Ban Giam hi~u (ehi d(;loth/hi~n);
- Lanh d(;locae don vi (p/h th~re hi~n);
- CVHT, Dmln Thanh nien (th e hi~n);
- Luu: VT, CTHSSV (Thong).

KT. HIEU TRUONG
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Trin Thanhh Hai



PHỤ LỤC 1 

 

Mẫu trình bày dự án tham dự  

cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm học 2022 - 2023 

Bìa dự án  

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG 

----------------- 

 

CUỘC THI 

“SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP”  

NĂM HỌC 2022-2023 

 

 

 

 

( Tên dự án)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 NHÓM/CÁ NHÂN THỰC HIỆN (danh sách thành viên không quá 10 người) 

ĐƠN VỊ (LỚP):  

 

 

 

 

 

Tiền Giang, tháng 03/2023 



 

Trang thứ 1: 

Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án: 

1. Họ và tên trưởng nhóm:………………………………………………… 

2. Khoa/lớp:……………………………….. 

3. Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………… 

4. Email:……………………………………………………………… 

5. Danh sách thành viên trong nhóm (họ tên, lớp, không quá 10 người). 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

6. Cam kết của tác giả, nhóm tác giả:  

- Tôi cam đoan ý tưởng/ dự án trên chưa tham gia bất kỳ cuộc thi tương tự nào 

và thuộc quyền sở hữu của cá nhân tôi. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với 

mọi tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu ý tưởng/dự án (nếu có). 

- Tôi đồng ý cho BTC công bố ý tưởng/dự án của mình trên các phương tiện 

thông tin đại chúng cho mục đích truyền thông và cộng đồng (cổ động, 

khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ) mà không phải trả thêm 

cho tôi bất kỳ chi phí nào./. 

 

 Tác giả                                                                                     

(hoặc trưởng nhóm) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 



 

Trang thứ 2: 

Tóm tắt dự án 

1. Ý tưởng  chính của dự án…… (Từ 01-02 dòng); 

2. Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án (Tóm tắt từ 3-5 dòng) 

 

  



Trang 3 

Nội dung chính của dự án 

1.Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ 

   - Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tưởng. 

- Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm tạo ra giá trị 

cho những đối tượng nào; 

- Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm dịch vụ. 

- Lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các 

sản phẩm khác. 

- Đánh giá về giá trị của sản phẩm dịch vụ mang lại cộng đồng và xã hội 

(cung cấp minh chứng nếu có) 

 2. Tính khả thi 

- Việc sản xuất sản phẩm là khả thi; 

- Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý;  

- Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm dịch vụ. 

- Sản phẩm có tính cạnh tranh (minh chứng nếu có) 

3. Tính độc đáo, sáng tạo 

- Sản phẩm dịch vụ là hoàn toàn mới chưa có trên thị trường. Nếu là sản 

phẩm đã có trên thị trường thì cần nêu giá trị khác biệt của sanr phẩm so với các 

sản phẩm khác. Tính khác biệt, tính độc đáo, có áp dụng công nghệ mà các đối thủ 

không thể cạnh tranh hoặc sản xuất được. 

- Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến 

có chi phí thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác. 

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

- Có kế hoạch sản xuất hàng hóa dịch vụ rõ ràng;  

- Phân tích và đánh giá rủi ro;  

- Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa; 

- Phát triển, mở rộng thị trường. 

5. Kết quả tiềm năng của dự án  

- Các nguồn thu chính của dự án bao gồm:  



- Dự kiến doanh thu; 

- Tính toán chi phí; Khả năng hoàn vốn thời điểm hoàn vốn và khả năng thu 

lợi nhuận của dự án 

- Khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án; 

6. Nguồn lực thực hiện 

- Dự án đã có doanh nghiệp nào tư vấn hỗ trợ hay chưa. 

- Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia của đội nhóm; 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án;  

- Các đối tác chính hỗ trợ triển khai dự án; 

- Giải pháp huy động vốn triển khai dự án bao gồm nguồn lực sẵn có từ gia 

đình, đồng nghiệp, số vố cần huy động, 

7. Các kênh truyền thông  

- Lập kế hoạch truyền thông tổng thể;  

- Xây dựng công cụ truyền thông;  

- Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt ; 

- Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng, đánh giá hiệu quả của 

kênh truyền thông đó. 

  



PHỤ LỤC 2 

Hướng dẫn trình bày Bản thuyết trình Powerpoint, Video clip 

1. Giới thiệu về nhóm và các thành viên trong nhóm 

2. Trình bày về sản phẩm, dịch vụ của nhóm, tóm tắt về mục tiêu, giá trị, tầm 

nhìn của sản phẩm, dịch vụ. Phân khúc khách hàng chính của sản phẩm, dịch vụ. 

Giá trị của sản phẩm đối với cộng đồng, xã hội. 

3. Giới thiệu về tính sáng tạo, giá trị khác biệt, lợi thế cạnh tranh của sản 

phẩm. dịch vụ. 

4. Đánh giá về tính khả thi của dự án 

5. Đánh giá về kết quả dự kiến và nêu vắn tắt về kế hoạch phát triển sản 

phẩm, dịch vụ 
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