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Đội Ý tưởng Kinh doanh (Business Ideas Team -
BIT) là tổ chức phi lợi nhuận được quản lý bởi Hội
Sinh viên Trường ĐH Ngoại Thương CS2. Qua 13
năm hoạt động, với sứ mệnh khuyến khích sinh
viên thực hiện các dự án kinh doanh để giải
quyết vấn đề xã hội, Đội Ý tưởng Kinh doanh BIT
luôn nỗ lực để kiến tạo nên một cộng đồng phát
triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Đội Enactus ĐH Ngoại Thương Hà Nội là tổ chức
phi lợi nhuận được quản lý bởi khoa Quản trị kinh
doanh thuộc Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội.
Qua 13 năm hoạt động, Đội đã thực hiện các dự
án xã hội để trao quyền cho những người cần sự
giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống như
định hướng của Enactus quốc tế. 
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BAN TỔ CHỨC MIỀN NAM BAN TỔ CHỨC MIỀN BẮC  

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC



 Đối tượng dự thi 

 Sứ mệnh

Người trẻ ở độ tuổi 18 – 25 trên toàn quốc. Đối tượng dự thi

Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam (Vietnam Social Innovation
Challenge – VSIC) là cuộc thi khởi nghiệp xã hội dành cho người trẻ
với quy mô toàn quốc nhằm tìm kiếm và hỗ trợ hiện thực hóa các ý
tưởng khởi nghiệp hướng đến giải quyết các vấn đề xã hội và nâng
cao chất lượng cuộc sống ở Việt Nam.

1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về giải quyết
vấn đề xã hội bằng mô hình kinh doanh sáng tạo và
bền vững.
2. Phổ biến quy trình xây dựng dự án kinh doanh vì
cộng đồng.
3. Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng thông qua việc cung
cấp kiến thức, kết nối đội thi với các chuyên gia. 
4. Hỗ trợ phát triển mô hình kinh doanh sau cuộc thi.
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TỔNG QUAN VSIC



Hiedream cung cấp một giải
pháp toàn diện cho giấc ngủ
bằng công nghệ IoT - tự động
điều chỉnh các yếu tố môi trường
dựa theo cảm xúc và tình trạng
giấc ngủ của mọi người.

PDCare là một thiết bị găng tay phụ trợ
cho bệnh nhân Parkinson giúp nâng
cao chất lượng cuộc sống của bệnh
nhân thông qua việc giảm các triệu
chứng lâm sàng như rung tay, chậm
động; giúp các bác sĩ giám sát bệnh lý
để từ đó kê đơn thuốc điều trị hiệu quả.

                                                                                                          
SeeSaw Company VietNam mong muốn
hỗ trợ giải quyết song song những vấn đề
đến từ thế giới nội tâm và các mối quan hệ
bên ngoài của nhóm khách hàng từ 14 - 25
tuổi thông qua "Trò chơi offline chăm sóc
đời sống tinh thần", từ đó giúp họ giảm
nguy cơ đối diện với các bệnh tâm lý
thông qua những sản phẩm của mô hình.

GIẢI NHẤT: TRÒ CHƠI OFFLINE
CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG TÂM LÍ

GIẢI BA: IoT SMART
SLEEPING ASSISTANT

GIẢI NHÌ: THIẾT BỊ PHỤ TRỢ
BỆNH NHÂN PARKINSON
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NHÌN LẠI VSIC 2020



 bạn trẻ tiếp cận trên toàn quốc

THÀNH TỰU TRUYỀN THÔNG

bài viết truyền thông được
đăng tải trên fanpage hai
miền mỗi mùa sự kiện

 

trường đại học nhận biết và có sinh
viên tham gia cuộc thi

 

Tiếp cận với nhiều đài truyền hình, báo
điện tử uy tín

lượt reach trên mỗi
bài truyền thông

đơn vị báo chí truyền thông

bạn trẻ trên toàn quốc
tham gia cuộc thi
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ĐỐI TÁC NỔI BẬT
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BẢO TRỢ CHUYÊN MÔN

ĐỐI TÁC VỀ CUỘC THI



Chị Lê Thị Hồng Nhi
Trưởng phòng quan hệ cộng đồng

Microsoft Việt Nam

Chị Nguyễn Dạ Quyên
Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành

Lại Đây Refill Station

Anh Nguyễn Trường Hải
Tổng Giám Đốc

Saint-Gobain Vietnam

Anh Kevin Trịnh Vũ
Giám đốc kinh doanh mảng dịch vụ 

Schneider Electric Việt Nam

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ĐỐI TÁC NỔI BẬT
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NHÀ TÀI TRỢ

Ông Lý Trường Chiến
Chủ tịch hội đồng quản trị 

Trí Tri Corporation

Anh Nguyễn Thế Lợi
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty BĐS Sài Gòn Thăng Long

Anh Ngô Anh Ngọc 
Sáng lập & Giám đốc điều hành 

Công ty CP Babuki



VSIC 2021 tiếp nối sứ mệnh trở thành
bệ phóng nâng tầm, khai phóng tiềm
năng các dự án kinh doanh xã hội, kết
nối nguồn lực và tôn vinh nỗ lực của
thế hệ trẻ trong hành trình kiến tạo giá
trị xã hội.

Người Việt trẻ cần nhận thức rõ hơn về
các vấn đề xã hội hiện tại, cần một môi
trường thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp
xã hội, được hỗ trợ để hiện thực hóa ý
tưởng kinh doanh hướng đến cuộc
sống bền vững.

 

CHÚNG TÔI HÀNH ĐỘNGCHÚNG TÔI THẤY 
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VẤN ĐỀ 
Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề xã hội. Trong
đó, Sức khỏe & Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp là những lĩnh vực
cần được quan tâm hàng đầu. Một đất nước muốn phát triển
phải tìm ra những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề này. 

Theo Báo cáo nghiên cứu hiện trạng Doanh nghiệp Xã hội tại
Việt Nam năm 2019 của Hội đồng Anh, 74% trên tổng số các
doanh nghiệp xã hội được khảo sát cho biết đã được hưởng lợi
từ việc nhận hỗ trợ từ tổ chức trung gian gồm các trường đại
học, nhà tài trợ, học viện, nhà đầu tư và các vườn ươm tạo
doanh nghiệp. 

CƠ HỘI

Theo báo cáo của viện nghiên cứu quản lý Trung ương mô tả:
thiếu vốn ban đầu và năng lực quản lý còn hạn chế là hai lý do
chính cản trở sự phát triển của các dự án kinh doanh xã hội.

THÁCH THỨC 

1

2

3

TÍNH CẤP THIẾT



Cuộc thi VSIC 2021 với chủ đề Kinh doanh hướng tới kiến tạo
cộng đồng bền vững dựa trên 3 lĩnh vực: Sức khỏe & Y tế, Giáo
dục và Nông nghiệp. 

Sự kiện giao lưu đội thi với doanh nhân khởi nghiệp xã hội và
những cá nhân có kiến thức chuyên môn về kinh doanh.

Hỗ trợ các đội thi hoàn thiện sản phẩm mẫu trong cuộc thi.

Hỗ trợ ươm mầm dự án sau cuộc thi qua việc kết nối với hệ
sinh thái khởi nghiệp.
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ĐIỂM NỔI BẬT CỦA VSIC 2021



Những mô hình kinh doanh
cải thiện và nâng cao dịch vụ
y tế, hỗ trợ phát triển sức
khỏe cộng đồng toàn diện về
thể chất, tinh thần và xã hội

SỨC KHỎE & Y TẾ
- Những mô hình kết hợp giáo dục và
công nghệ, các giải pháp thực tế hóa
chương trình học trong quá trình
giảng dạy và áp dụng vào thực tiễn 
- Những mô hình góp phần mở rộng
đối tượng và nội dung giáo dục, giáo
dục hướng đến cộng đồng bên cạnh
các chương trình giáo dục chính quy

GIÁO DỤC NÔNG NGHIỆP
Những mô hình ứng dụng
công nghệ vào nông nghiệp
và phát triển hệ sinh thái nông
nghiệp sạch bền vững

CHỦ ĐỀ CUỘC THI
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KINH DOANH HƯỚNG TỚI KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG 



Đội thi gồm 3 - 4 thành viên

Đối tượng dự án: Dự án sử dụng mô hình kinh doanh để giải quyết
vấn đề xã hội thuộc 3 lĩnh vực chính: Sức khỏe & Y tế, Giáo dục và
Nông nghiệp.

Người trẻ có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi.

Quan tâm và có ý tưởng giải quyết vấn đề Sức khỏe & Y tế, Giáo dục
và Nông nghiệp bằng mô hình kinh doanh hoặc đang trong giai
đoạn hoàn thiện sản phẩm.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

THỂ LỆ CUỘC THI

Giai đoạn dự án: Ý tưởng - Phát triển sản phẩm mẫu (dự án có
thể đang thử nghiệm sản phẩm trên thị trường).
Dự án chưa được thương mại hóa trên thị trường, chưa đăng
ký thành lập doanh nghiệp.
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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC



TIMELINE CUỘC THI

14

VÒNG 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH

Training 4: Kế hoạch Tài chính

Training 6: Kỹ năng Pitching

20/11

21/11

28/11

Training 5: Kế hoạch Marketing 

VÒNG 2: MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ MVP

Training 1: Doanh nghiệp xã hội

Training 3: MVP và Kháo sát thị trường

23/10

24/10

31/10

13/11- 14/11 Pitching - Công bố Top 6

Training 2: Lean Startup và SBMC
               

VÒNG 1: VÒNG ĐƠN

Mở đơn

Công bố top 12

12/09

14/10

19/10

Đóng đơn

 PHÁT ĐỘNG CUỘC THI -
MỞ ĐƠN

12/09/2021

VÒNG 1
12/09-19/10

VÒNG 3
14/11-05/12

CHUNG KẾT MIỀN NAM
05/12/2021

CHUNG KẾT TOÀN QUỐC
12/2021

VÒNG 2.1
20/10-27/10

VÒNG 2.2
28/10-14/11



350.000 lượt tiếp cận chương trình

25.000+ email được gửi

2.000+ lượt like Fanpage mới

600 người tham gia Gala

25+ đơn vị truyền thông

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG
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MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG



Người trẻ ở độ tuổi 18 - 25 trên toàn quốc, đặc biệt tại TP HCM và Hà Nội

ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

Có nhận thức về những vấn đề xã hội và quan tâm đến những mô hình
kinh doanh nhằm giải quyết vấn đề xã hội

TRUYỀN THÔNG ONLINE
Thông qua fanpage và các đối tác bảo trợ truyền thông

TRUYỀN THÔNG OFFLINE
Các hoạt động đặt bàn và tổ chức sự kiện

01

02

03
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KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Đoàn Thị Anh Thư: Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khu vực miền Nam
SĐT:  (+84) 842 202 807          Email: anhthu.doanthi.bit@gmail.com

Nguyễn Dương Thục Anh: Trưởng Ban Đối Ngoại cuộc thi khu vực miền Nam
SĐT: (+84) 905 294 769          Email: thucanh.nguyenduong.bit@gmail.com

 

THÀNH TỰU VSIC 2020

 
Ban tổ chức cuộc thi Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam 2021 - VSIC 2021

 xin chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp đã dành sự quan tâm đến cuộc thi 
và hy vọng có cơ hội hợp tác với Quý doanh nghiệp trong thời gian sắp tới.
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