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Số:           /QĐ-BTC Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2021 

            

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi 

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi KNĐMST 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021, 

Theo đề nghị của Trưởng Ban thư ký Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 

2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chấm điểm hồ sơ dự 

thi Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (sau đây gọi tắt là Quy chế 

chấm điểm hồ sơ dự thi). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở KHCN; 

- Lưu: VT, QLCN. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI 

NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ  

Chấm điểm hồ sơ dự thi  

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTC ngày       /       /2021của Ban Tổ chức về việc 

ban hành Quy chế chấm điểm Hồ sơ dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  

tỉnh Lạng Sơn năm 2021) 
 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc chấm điểm hồ sơ các sản phẩm dự 

thi (sau đây viết tắt là hồ sơ dự thi) Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

(KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo trong quá trình tổ chức chấm điểm hồ sơ dự thi; công nhận kết quả 

cuộc thi; giải quyết khiếu nại, tố cáo về điểm hồ sơ dự thi và những nội dung có 

liên quan đến chấm điểm hồ sơ dự thi. 

2. Quy chế này được áp dụng thống nhất trong quá trình tổ chức chấm 

điểm hồ sơ dự thi Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Nguyên tắc chấm điểm hồ sơ dự thi 

1. Trung thực, khách quan, chính xác, công bằng, công khai thang điểm 

chấm điểm hồ sơ dự thi. 

2. Thang điểm chấm các hồ sơ dự thi được quy định tại Thể lệ Cuộc thi. 

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban Giám khảo trong quá 

trình chấm điểm hồ sơ dự thi. 

4. Hồ sơ dự thi được chấm theo hai vòng, trong đó vòng sơ khảo với điểm 

tối đa là 70 điểm và Vòng chung khảo tối đa 30 điểm với các tiêu chí và mức 

điểm tối đa từng tiêu chí được quy định tại Thể lệ Cuộc thi. Điểm tổng của Hồ 

sơ dự thi là tổng của 02 vòng thi. 

Điều 3. Giải quyết khiếu nại liên quan đến việc chấm điểm hồ sơ dự 

thi 

1. Khiếu nại liên quan đến việc chấm điểm hồ sơ dự thi và xét giải thưởng 

Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, giải quyết. 
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2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có thông báo kết quả Cuộc 

thi, người dự thi có quyền gửi đơn khiếu nại. Không giải quyết đối với đơn 

khiếu nại sau thời gian quy định này. 

3. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi KNĐMST là kết quả cuối cùng. 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO  

TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ DỰ THI 

 Điều 4. Trách nhiệm của Ban Tổ chức 

1. Quyết định thành lập, thay đổi, bổ sung thành viên Ban Giám khảo để 

giúp Ban Tổ chức đánh giá các hồ sơ dự thi. 

2. Quyết định loại bỏ các hồ sơ dự thi không hợp lệ theo quy định tại Thể 

lệ Cuộc thi theo đề xuất của Trưởng ban Giám khảo. 

3. Giải quyết các vấn đề vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ 

chức chấm điểm hồ sơ dự thi. 

4. Công nhận kết quả chấm điểm và quyết định việc xếp giải hồ sơ dự thi. 

Điều 5. Tiêu chuẩn, trách nhiệm của Trưởng ban Giám khảo và 

thành viên Ban Giám khảo 

1. Trưởng ban Giám khảo và các thành viên Ban Giám khảo phải là các 

chuyên gia am hiểu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, pháp luật, gồm các nhà 

khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên 

quan đến nội dung, lĩnh vực của các ý tưởng tham dự Cuộc thi KNĐMST. Đồng 

thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự công tâm trong công tác chấm điểm hồ 

sơ dự thi. 

2. Trách nhiệm của Trưởng ban Giám khảo 

a) Chi tiết hóa thang điểm chấm điểm hồ sơ để Ban giám khảo thống nhất 

trong quá trình chấm; tổ chức việc chấm điểm hồ sơ dự thi; sắp xếp, hướng dẫn 

thành viên Ban Giám khảo chấm điểm hồ sơ dự thi theo đúng quy định của Quy 

chế này; 

b) Theo dõi việc chấm điểm hồ sơ dự thi; giải quyết các vấn đề phát sinh 

trong quá trình chấm điểm hồ sơ thi; 

c) Đề nghị Ban Tổ chức quyết định loại bỏ các hồ sơ dự thi không hợp lệ 

theo Thể lệ Cuộc thi mà thành viên Ban Giám khảo phát hiện trong quá trình 

chấm điểm hồ sơ dự thi; 
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d) Đề xuất với Ban Tổ chức thành lập Hội đồng giải quyết khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến việc chấm điểm hồ sơ dự thi theo đề nghị của Ban Tổ chức 

(nếu có); 

đ) Phân công nhiệm vụ tới thành viên Ban Giám khảo khi tham gia chấm 

điểm hồ sơ dự thi; 

e) Bảo mật thông tin của hồ sơ dự thi. Bảo mật kết quả trước khi công bố; 

3. Trách nhiệm của thành viên Ban Giám khảo 

a) Tiếp nhận thang chấm điểm, tài liệu phục vụ chấm điểm hồ sơ dự thi; 

b) Tiếp nhận hồ sơ dự thi để chấm theo phân công của Trưởng ban Giám 

khảo; thực hiện việc chấm, cho điểm đối với các hồ sơ dự thi theo Quy chế này; 

c) Phát hiện, kiến nghị với Trưởng ban Giám khảo xử lý các hồ sơ dự thi 

vi phạm Thể lệ Cuộc thi trong quá trình chấm điểm hồ sơ dự thi; 

d) Tuân thủ các quy định về chấm điểm hồ sơ dự thi theo quy định tại 

Quy chế này; 

đ) Đánh giá kết quả hồ sơ dự thi công tâm, chính xác, khách quan, công 

bằng và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Giám khảo và Ban Tổ chức về cách 

đánh giá, cho điểm đối với hồ sơ dự thi; kịp thời báo cáo Trưởng ban Giám khảo 

về những vấn đề phát sinh trong quá trình chấm điểm hồ sơ dự thi; 

e) Bảo mật các thông tin của hồ sơ dự thi. Bảo mật kết quả trước khi công 

bố. 

g) Được hưởng thù lao chế độ theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ DỰ THI VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

Điều 6. Hồ sơ không hợp lệ 

1. Hồ sơ dự thi không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Đối tượng dự thi là các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ 

thư ký hoặc không phải đối tượng dự thi được quy định tại Thể lệ Cuộc thi; 

b) Không đảm bảo yêu cầu: về nội dung, hình thức, thời gian gửi hồ sơ dự 

thi, không gửi bản điện tử theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi; 

2. Việc quyết định hồ sơ dự thi không hợp lệ do Ban Tổ chức Cuộc thi 

xem xét, quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và có 

hiệu lực thi hành. 

3. Không thực hiện việc chấm đối với các hồ sơ dự thi không hợp lệ. 



5 

 

Điều 7. Tổ chức chấm điểm hồ sơ dự thi 

1. Trước khi tổ chức chấm điểm hồ sơ dự thi, Trưởng ban Giám khảo 

quán triệt đến các thành viên Ban Giám khảo về Quy chế chấm thi, thang điểm, 

tiêu chí chấm điểm hồ sơ dự thi và các tài liệu phục vụ việc chấm điểm hồ sơ dự 

thi. 

2. Thành viên Ban Giám khảo chấm điểm theo từng hồ sơ dự thi, tổng 

hợp, ghi điểm vào phiếu chấm điểm hồ sơ dự thi, ký và ghi rõ họ tên. 

3. Việc tổ chức chấm điểm hồ sơ dự thi chỉ thực hiện khi có từ 2/3 số 

thành viên Ban Giám khảo có mặt trở lên. 

4. Trong quá trình chấm điểm, nếu phát hiện hồ sơ dự thi thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 6 tại Quy chế này, thành viên Ban 

Giám khảo thông báo, báo cáo Trưởng ban Giám khảo xem xét, trình Ban Tổ 

chức quyết định. 

Điều 8. Phương pháp chấm điểm, xếp hạng hồ sơ dự thi 

1. Việc chấm điểm hồ sơ dự thi được thực hiện theo phiếu chấm của từng 

thành viên Ban Giám khảo. Phiếu chấm được ban hành kèm theo Thể lệ Cuộc 

thi. 

2. Điểm của hồ sơ dự thi là điểm trung bình cộng điểm trên phiếu chấm 

của tất cả các thành viên Ban Giám khảo. 

3. Hồ sơ được xếp hạng với điểm trung bình từ cao xuống thấp.  

Điều 9. Quy trình chấm điểm hồ sơ dự thi vòng sơ khảo 

1. Hồ sơ dự thi vòng sơ khảo được chấm như sau: 

a) Chấm điểm toàn bộ các hồ sơ dự thi hợp lệ. Hình thức chấm là chấm 

qua tài liệu hồ sơ dự thi. 

b) Căn cứ kết quả chấm điểm, Trưởng Ban Giám khảo lập danh sách hồ 

sơ dự thi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem 

xét, quyết định. 

2. Căn cứ vào kết quả làm việc của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc 

thi xem xét, quyết định các hồ sơ dự thi vào vòng chung khảo. Trường hợp hồ sơ 

dự thi có số điểm bằng nhau, việc xem xét, quyết định lựa chọn hồ sơ dự thi vào 

vòng chung khảo căn cứ theo Khoản 2 Điều 6 Thể lệ Cuộc thi. Quyết định của 

Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành. 

Điều 10. Quy trình chấm điểm hồ sơ dự thi vòng chung khảo 

1. Vòng chung khảo được chấm như sau: 
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a) Các tác giả/ nhóm tác giả được lựa chọn từ vòng sơ khảo theo quy định 

của Thể lệ Cuộc thi được mời đến để Ban Giám khảo đặt câu hỏi phỏng vấn, 

xem xét, đánh giá đối với các các dự án/ ý tưởng sản phẩm dự thi. 

b) Căn cứ kết quả chấm điểm của các thành viên Ban Giám khảo, Trưởng 

Ban Giám khảo lập danh sách hồ sơ dự thi theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, 

trình Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định lựa chọn hồ sơ dự thi đạt giải. 

2. Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định công nhận và trao giải 

thưởng đối với hồ sơ dự thi đạt giải ở vòng chung khảo, nguyên tắc xét giải 

thưởng được thực hiện theo quy định tại Thể lệ. Đồng thời, lựa chọn ý tưởng, dự 

án xuất sắc, tiềm năng dự thi Ngày Hội  KNĐMST vùng và quốc gia năm 2021.  

Trường hợp hồ sơ dự thi có số điểm bằng nhau, việc xem xét, quyết định 

lựa chọn hồ sơ dự thi Ngày hội KNĐMST vùng và quốc gia năm 2021 là do Ban 

Tổ chức quyết định căn cứ theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 6 tại 

Thể lệ Cuộc thi này. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và có 

hiệu lực thi hành. 

Điều 11. Giữ bí mật thông tin của giải pháp dự thi: 

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban giám khảo phải tuân thủ các 

quy định sau để giữ bí mật thông tin của giải pháp dự thi: 

1. Không sao chép, lưu trữ riêng các tài liệu, hồ sơ dự thi. 

2. Không tự mình đưa thông tin về bất kỳ nội dung nào trước và sau quá 

trình tuyển chọn và chấm điểm. 

3. Hoàn trả toàn bộ hồ sơ các sản phẩm dự thi cho Ban Thư ký ngay sau 

khi kết thúc việc tuyển chọn và chấm điểm sản phẩm dự thi. 

4. Thường trực Ban Tổ chức có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Thể lệ 

và các quy định về Cuộc thi cho các thành viên Ban giám khảo, đôn đốc quá 

trình chấm điểm đúng tiến độ. 

5. Nội dung và kết quả làm việc của Ban giám khảo phải được giữ kín cho 

đến khi Ban Tổ chức công bố giải. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Tổ Thư ký có 

trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp./. 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI 

NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM  

Hồ sơ dự thi Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  

tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 (Vòng sơ khảo) 

  

1. Thông tin về hồ sơ dự thi 

- Tên cá nhân/nhóm cá nhân/tổ chức:…………………………………………. 

……..……………………….……………………………………………………… 

- Tên ý tưởng/dự án/mô hình:……………………………………….. 

……..……………………….……………………………………………………… 

2. Các tiêu chí đánh giá 

Nội dung 
Điểm 

Y TB K T XS 

a.  Tính đổi mới sáng tạo      

 

Sản phẩm có tính mới, sáng tạo, độc đáo, mang lại 

giá trị mới; sản phẩm dựa trên cơ sở khoa học, 

công nghệ; sản phẩm dựa trên tài sản trí tuệ; sản 

phẩm có tính khác biệt và hiệu quả hơn so với các ý 
tưởng, giải pháp đã có trên thị trường 

Nhận xét: 
 

 

 

 

 
 

2 4 6 8 10 

b.  Tính khả thi      

 

- Có tính khả thi cao, có khả năng ứng dụng thực tế 1 2 3 4 5 

- Tiềm năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng 

nhanh 
2 4 6 8 10 

- Có sức cạnh tranh trên thị trường đối với các đối 

thủ tiềm năng 
1 2 3 4 5 

- Đội ngũ nhân lực thực thi phù hợp 1 2 3 4 5 

Nhận xét: 
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c.  Tính hiệu quả      

 

Có chi phí thực hiện phù hợp, có hiệu quả tài chính:  

Có bản mô tả cân đối tài chính các quá trình hoạt 

động đem lại thu nhập trung bình cao cho các thành 

viên tham gia. 

2 4 6 8 10 

- Sản phẩm giải quyết được vấn đề cần thiết cho xã 

hội, cộng đồng 
2 4 6 8 10 

Nhận xét: 

 

 

 

 
 

     

d.  Có Kế hoạch, chiến lược kinh doanh, marketing 

cho các sản phẩm mới 
     

 

- Xác định rõ thị trường mục tiêu, cách tiếp cận thị 

trường, quan hệ khách hàng;  

- Xác định rõ các nguồn lực đầu vào, các đối tác 

chính và hoạt động sản xuất 

2 4 6 8 10 

Nhận xét: 
 

 

 

 
 

     

e.  Hình thức thể hiện sản phẩm dự thi:       

 

Mức độ đầu tư về hình thức, nội dung của sản phẩm 

dự thi 

Nhận xét: 
 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 

Tổng điểm vòng sơ khảo ................../70 

  

GIÁM KHẢO 

(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh) 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI 

NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM  

Hồ sơ dự thi Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”  

tỉnh Lạng Sơn năm ............ 

 (Vòng chung khảo) 

 1. Thông tin về hồ sơ dự thi 

- Tên cá nhân/nhóm cá nhân/tổ chức:…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

.. 

- Tên ý tưởng/dự án/mô hình:……………………………………….. 

……..……………………….………………………………………………………

… 

2. Các tiêu chí đánh giá 

Nội dung 
Điểm 

Y TB K T XS 

Nội dung phỏng vấn      

1. Nội dung trọng tâm không lan man      

Trình bày được tổng quan, cô đọng, đầy đủ về sản 

phẩm dự thi, các nội dung chính bao gồm: 

+ Vấn đề khách hàng gặp phải? Độ lớn của thị 

trường? 

+ Sản phẩm dự thi giải quyết được mức độ nào vấn 

đề của khách hàng? 

+ Lộ trình, cách thức thực hiện ? 

+ Chi phí thực hiện, Hiệu quả tài chính? 

+ Kế hoạch/ mô hình kinh doanh? 

 + Nguồn lực thực hiên? 

3 6 9 12 10 

2. Tính đổi mới sáng tạo      

Sản phẩm có tính sáng tạo, mang lại giá trị mới; sản 

phẩm dựa trên cơ sở khoa học, công nghệ; sản phẩm 

dựa trên tài sản trí tuệ; sản phẩm có tính khác biệt và 

hiệu quả hơn so với các ý tưởng  đã có trên thị trường 

1 2 3 4 5 

3. Tính khả thi      

- Có tính khả thi cao, có khả năng ứng dụng thực tế 

- Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng 

nhanh 

- Có sức cạnh tranh trên thị trường đối với các đối thủ 

tiềm năng 

1 2 3 4 10 
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- Khả năng gọi vốn đầu tư 

4. Tính hiệu quả      

- Có chi phí thực hiện phù hợp, có hiệu quả tài chính:  

- Có bản mô tả cân đối tài chính các quá trình hoạt 

động đem lại thu nhập trung bình cao cho các thành 

viên tham gia. 

- Sản phẩm giải quyết được vấn đề cần thiết cho xã 

hội, cộng đồng 

1 2 3 4 5 

Tổng điểm vòng chung khảo ......./30 
 

 GIÁM KHẢO 
(Ký và ghi rõ họ tên, chức danh) 
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