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TR��NG ��I H�C QU�C T�  
�OÀN TR��NG – TT ��I M�I 

SÁNG T�O VÀ CGCN 
*** 

S�: 01-KHLT/�TN-TT�MST&CGCN 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc 

Tp. H� Chí Minh, ngày 01 tháng 11 n�m 2021 

K� HO�CH 

T� ch�c ch��ng trình H�i tr�i sinh viên sáng t�o “INNOVATION CAMP” 

n�m 2021 

------------- 
I. M�C �ÍCH – YÊU C�U 

1. M�c �ích 

T�o m�t sân ch�i trí tu�, sáng t�o, phát huy kh� n�ng làm vi�c nhóm, kh� n�ng 

�ng d�ng ki�n th�c h�c t�p vào th�c ti�n; t�o phong trào h�c t�p, tinh th�n nghiên 

c�u sâu r�ng trong sinh viên; thúc ��y và ��m m�m khát v�ng kh�i nghi�p c�a các 

b�n tr� trong th�i ��i cách m�ng công nghi�p 4.0. 

Giúp các b�n sinh viên có cái nhìn rõ nét và có chi�u sâu h�n v� các v�n �� 

chung, c�p thi�t c�a xã h�i, ��c bi�t là c�a TP.HCM, th� hi�n tinh th�n và trách 

nhi�m c�a m�t công dân tích c�c, nh�ng ng��i ch� ��t n��c trong t��ng lai. 

T�o c� h�i giao l�u, h�c h�i gi�a sinh viên các tr��ng trên ��a bàn thành ph�. 

2. Yêu c�u 

Ch��ng trình t� ch�c sáng t�o, n�i dung �a d�ng, phong phú, thu hút ���c s� 

quan tâm và tham gia c�a �ông ��o sinh viên (��c bi�t là sinh viên n�m nh�t). 

Công tác truy�n thông ���c th�c hi�n th��ng xuyên, liên t�c, thông tin ���c 

qu�ng bá r�ng rãi ��n ��i t��ng sinh viên �� tham gia. 

II. TH�I GIAN – HÌNH TH�C – THÀNH PH�N THAM GIA  

1. Th�i gian: d� ki�n 13-19/12/2021 

2. Hình th�c: tr�c tuy�n 

3. Thành ph�n tham d�: Sinh viên n�m 1 -3 các tr��ng ��i h�c trên toàn TP. 

III. N�I DUNG CH��NG TRÌNH 

1. S� l��ng - Hình th�c tham d� 

 S� l��ng: d� ki�n 50 ��i 

 - ��i d� thi c�a sinh viên �HQT: 30 ��i (yêu c�u t�i thi�u 50% thành viên 

trong ��i ph�i là sinh viên tr��ng �HQT). 

 - ��i d� thi t� do: 20 ��i (sinh viên ��n t� các tr��ng �H trong TP.HCM) 
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 Hình th�c: 

 - M�i ��i tham gia d� thi t� 3-5 thành viên, khuy�n khích thành l�p ��i g�m 

sinh viên ��n t� các Khoa/B� môn/ngành khác nhau. 

- Các ��i xây d�ng k� ho�ch, ý t��ng kh�i nghi�p ho�c ý t��ng sáng t�o gi�i 

quy�t các v�n �� nóng c�a xã h�i và trình bày tr��c Ban Giám kh�o (BGK). 

- ��ng ký tr�c ti�p t�i fanpage c�a cu�c thi. 

2. N�i dung ch��ng trình 

Ch��ng trình h�i tr�i sinh viên sáng t�o g�m 4 n�i dung chính: 

2.1. Chu�i h�i th�o và t�p hu�n k� n�ng 

- H�i th�o “Hành trình doanh nhân”, ph�i h�p v�i ITP t� ch�c. 

H�i th�o nh�m ��nh h��ng, truy�n c�m h�ng v� t� duy ��i m�i sáng t�o cho 

sinh viên. Di�n gi� tham gia là c�u sinh viên kh�i nghi�p thành công, các doanh 

nhân tr�, các chuyên gia trong l�nh v�c kh�i nghi�p ��i m�i sáng t�o. 

- Các ��i s� ���c tham gia các l�p t�p hu�n k� n�ng c�n thi�t trong vi�c th�o 

lu�n, tìm ki�m thông tin, x� lý tình hu�ng c�ng nh� th� hi�n quan �i�m riêng c�a 

mình trong vi�c gi�i quy�t các v�n �� xoay quanh cu�c s�ng. D� ki�n g�m 3 k� 

n�ng: 

+ K� n�ng gi�i quy�t v�n �� 

+ K� n�ng làm vi�c nhóm 

+ Design Thinking 

- Yêu c�u:  

+ M�i thành viên c�a ��i ph�i hoàn thành ít nh�t 1 k� n�ng �� ���c tham gia 

vào h�i tr�i chính th�c 

+ M�i ��i ph�i tham gia �� c� 3 k� n�ng.  

2.2. H�i tr�i sinh viên sáng t�o “Innovation Camp 2021” 

�oàn Thanh niên (�TN) ph�i h�p v�i Trung tâm ��i m�i Sáng t�o và Chuy�n 

giao Công ngh� (TT�MST&CGCN) t� ch�c cho sinh viên các n�i dung: 

+ T� ch�c xen k� các bu�i t�p hu�n k� n�ng m�m c�n thi�t cho sinh viên trong 

h�c t�p c�ng nh� trong cu�c s�ng, giao l�u g�p g� v�i các t�m g��ng thành ��t. 

+ H�i tr�i giao l�u, chia s� và làm quen b�n m�i, m� r�ng m�i quan h�. 

Cu�c thi “EXPLOSION” 

Vòng 1: Sáng t�o ý t��ng, trình bày thông qua báo cáo 

Sau khi ���c ch�n tham gia vào h�i tr�i chính th�c, m�i ��i tham gia s� ���c 

ch�n 01 ch� �� �� th� hi�n ý t��ng c�a nhóm mình trong vi�c gi�i quy�t ho�c ��a 
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ra nh�ng k� ho�ch phát tri�n cho ch� �� �ó.  

BGK s� ch�m �i�m và ch�n ra 15 - 20 nhóm xu�t s�c nh�t �� vào vòng trình 

bày ý t��ng. 

Vòng 2: Trình bày ý t��ng thông qua thuy�t trình 

M�i ��i ���c vào vòng trong có 15 phút �� trình bày ý t��ng (hình th�c trình 

bày do ��i d� thi t� ch�n) và tr� l�i câu h�i t� BGK. 

2.3. Th� thách “Vui kh�e m�i ngày” và Không gian sáng t�o 

- Th� thách “Vui kh�e m�i ngày: 

+ Thí sinh ���c yêu c�u hoàn thành 1 th� thách do BTC ��t ra (cá nhân/nhóm). 

N�i dung th� thách ���c giao vào m�i bu�i sáng.  

+ Thí sinh th�c hi�n và báo cáo ph�n th� thách trên (mural/padlet/…) trong 

th�i gian quy ��nh.  

+ Có t�t c� 4 th� thách t��ng ���ng 4 v�t ph�m ��i s� ���c nh�n sau khi hoàn 

thành th� thách. BTC s� công b� “v�t ph�m” vào cu�i m�i ngày. 

- Không gian sáng t�o: 

+ ��i thi sáng t�o các s�n ph�m t� 4 v�t ph�m �ã cung c�p và ��ng t�i hình 

�nh trên (mural/padlet/…).  

+ T� ch�c tr�ng bày các s�n ph�m sáng t�o. 

+ Bình ch�n gi�a các ��i thi (m�i cá nhân bình ch�n 3 s�n ph�m mình thích 

nh�t). 

2.4. Các ho�t ��ng k�t n�i khác 

- Nh�p tr�i: Gi�i thi�u l�i các n�i dung và quy ��nh tr�i. Gi�i thi�u các công 

c� s� d�ng (Gather.Town). 

- Memory paper: ��i thi ghi nh�n quá trình tham gia c�a mình. Tri�n lãm 

Memory paper vào bu�i b� m�c. Bình ch�n “Memory Paper �n t��ng nh�t”. 

- Bình ch�n “Team tham gia tích c�c nh�t”. 

- Morning gathering: Các ho�t ��ng t�p th� (Cùng �n sáng, trò chuy�n, …). 

- L�a tr�i: ho�t ��ng v�n ngh�, giao l�u, chia s� gi�a các tr�i sinh và BTC. 

3. C� c�u gi�i th��ng 

 Gi�i th��ng cu�c thi Explosion 

� 01 Gi�i ��c bi�t cho ý t��ng xu�t s�c nh�t cu�c thi: 4.000.000�/gi�i 

� 04 Gi�i nh�t: 3.000.000�/gi�i 

� 01 Gi�i cho �� tài/s�n ph�m có tính �ng d�ng cao: 1.500.000�/gi�i 

� 01 Gi�i trình bày/thuy�t trình hay nh�t: 1.500.000�/gi�i 

� 01 Gi�i bình ch�n online: 1.000.000�/gi�i 
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Gi�i chung toàn tr�i: 500.000�/gi�i 

➢ 02 Gi�i Ý t��ng sáng t�o (không gian sáng t�o) 

➢ 02 Memory Paper �n t��ng 

➢ 01 Gi�i cho ��i tham gia tích c�c nh�t 

IV. BI�N PHÁP TH�C HI�N 

1. Thành l�p Ban Ch� ��o 

- PGS.TS Tr�n Ti�n Khoa - Phó Bí th� ��ng �y, Hi�u tr��ng tr��ng �HQT, 

Tr��ng ban; 

- PGS.TS Lê V�n C�nh - Phó Hi�u tr��ng tr��ng �HQT, Phó ban. 

2. Ban C� v�n 

�TN trân tr�ng kính m�i quý Th�y, Cô tham gia Ban C� v�n: 

- ��i di�n Ban Giám hi�u; 

- ��i di�n các Khoa/BM; 

- Doanh nghi�p, công ty quan tâm (d� ki�n). 

3. Ban T� ch�c 

* Tr��ng ban 

- ThS. Nguy�n ��ng Quang, Bí th� �oàn tr��ng 

- TS. Tr�n Th� Ng�c Di�p, Tr��ng TT�MST&CGCN 

* Phó ban 

- �/c Lê Th� Qu�nh Mai, Phó Bí th� �oàn tr��ng 

- �/c Lê Nguy�n Thùy Vân, chuyên viên TT�MST&CGCN 

* Thành viên 

-  Th.S Nguy�n Ng�c �an Thùy, chuyên viên TT�MST&CGCN, thành viên 

th��ng tr�c 

- �/c �ào Kim Anh, Phó Bí th� �oàn tr��ng 

- �/c �� Qu�c ��t, UVBTV �oàn tr��ng 

- �/c Tr�n Khánh Linh, UVBTV �oàn tr��ng 

- �/c Hu�nh Ng�c Tuy�t Ngân, Cán b� VP �oàn tr��ng 

- �/c Nguy�n Thiên Quang, Bí th� �oàn kh�i CBGV 

cùng các �/c là UVBCH �oàn tr��ng và CTV ch��ng trình. 

4. Phân công th�c hi�n 

3.1. �oàn Thanh niên 

- Ph� trách các ho�t ��ng truy�n thông su�t quá trình di�n ra cu�c thi. 

- Thông tin, kêu g�i và ti�p nh�n nhóm sinh viên ��ng ký. 

- Ph� trách chung công tác chu�n b� và t� ch�c tr�i. 
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3.2. TT�MST&CGCN 

- Ph� trách m�i di�n gi� cho các ch��ng trình t�p hu�n k� n�ng. 

- M�i Ban Giám kh�o cu�c thi và doanh nghi�p cùng tham gia. 

V. TI�N �� TH�C HI�N 

- 20/10 – 5/11/2021: Lên k� ho�ch, trình xin ý ki�n ��ng �y – BGH; 

- 7/11 – 5/12: Thông tin ch��ng trình và ti�p nh�n ��ng ký tham gia; xin tài tr� 

t� các doanh nghi�p, công ty; liên h� di�n gi� các bu�i chia s�, t�p hu�n k� n�ng; 

- 14/11/2021: T� ch�c gi�i thi�u, thông tin ch��ng tình tr�c tuy�n (InfoDay); 

- 13/12/2021: Khai m�c h�i tr�i, ch��ng trình hành trình doanh nhân; 

- 13/12 – 19/12: T� ch�c các n�i dung trong h�i tr�i: t�p hu�n k� n�ng, giao l�u 

tr�i sinh, th�c hi�n không gian sáng t�o; 

- 19/12/2021: Chung k�t cu�c thi Explosion, b� m�c h�i tr�i; 

- 20/12 – 25/12: T�ng k�t cu�c thi và h�i tr�i. 

TT ��I M�I SÁNG T�O & CGCN 
TR��NG TRUNG TÂM 

 
 

 
 

Tr�n Th� Ng�c Di�p 

TM. BTV �OÀN TR��NG 
BÍ TH� 

 
 

 
 

Nguy�n ��ng Quang 
 

N�i nh�n: 
- ��ng �y - BGH; 
- Các Khoa/BM; 
- TT �MST&CGCN; 
- BTC ch��ng trình; 
- L�u VP�. 

Ý KI�N ��NG �Y – BAN GIÁM HI�U 
 

 

  


