THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TỔ CHỨC SỰ KIỆN VỀ KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
------------------------------------------------Ngày 26 tháng 09 năm 2020 tới đây, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân thông qua
Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, cùng với sự đồng hành của Đoàn Thanh niên,
Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, tổ chức sự kiện “DEMO DAY - Sự kiện
Chung kết và Tốt nghiệp Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp Sinh viên Kinh tế Quốc dân
NEUrON 2020”. Sự kiện không chỉ có sự tham gia của của các đội thi, Hội đồng ban giám
khảo và các quỹ đầu tư mà còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ cùng
hơn 500 sinh viên trên địa bàn Hà Nội.
Trong những năm trở lại đây, Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện của làn sóng
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với dấu ấn đậm nét. Theo chuyên trang DotAsia, thị trường
khởi nghiệp ở Việt Nam hiện đứng trong top 3 châu Á về động lực khởi nghiệp, chỉ sau
Hong Kong và Singapore. Điều này chứng tỏ thị trường khởi nghiệp Việt Nam đang có sức
sống và tiềm năng phát triển. Chúng ta đang có một thế hệ doanh nhân ngày càng trẻ hơn
về tuổi đời. Họ tự tin, quyết liệt, mạnh mẽ để tự tạo ra việc làm cho bản thân mình và cho
nhiều người khác.
Tuy nhiên, trên thực tế, những người trẻ khởi nghiệp tại môi trường Việt Nam đang phải
đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức và rủi ro. Những doanh nghiệp trẻ thường
dễ sụp đổ trong những năm đầu khởi nghiệp. Ước tính trong 2 năm trở lại đây, 100 người
khởi nghiệp thì 80% đứng trước nguy cơ giải thể trong năm đầu tiên hoạt động. Nguyên
nhân chính xuất phát từ việc thiếu vốn, thiếu kiến thức về quản trị điều hành doanh nghiệp
vừa và nhỏ, thiếu kinh nghiệm thực tế trong môi trường kinh doanh. Chính vì vậy, người
trẻ rất cần những môi trường ươm tạo, hỗ trợ, kết nối làm bệ phóng thúc đẩy họ vượt qua
khó khăn. Đó cũng là lý do chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp NEUrON ra đời.
NEUrON là chương trình ươm tạo khởi nghiệp thường niên của Đại học Kinh Tế Quốc
Dân với quy mô trên toàn địa bàn Hà Nội. Chương trình mang sứ mệnh ươm tạo thế hệ sinh
viên trẻ, đầy hoài bão và kết nối họ với các quỹ đầu tư để thực hiện hoá ý tưởng khởi nghiệp.
Tiếp nối thành công của 02 mùa đầu tiên, NEUrON 2020 được đổi mới hình thức với các
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hoạt động ươm tạo, hỗ trợ, cố vấn cho các đội thi. Timeline chương trình:
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• Mở đơn đăng ký: 15/04/2020
• Giai đoạn ươm tạo 1: Hình thành Tư duy khởi nghiệp (04/05/2020 – 30/05/2020)
• Giai đoạn ươm tạo 2: Kỹ năng Khởi sự doanh nghiệp (31/05/2020 – 11/07/2020)
• Giai đoạn ươm tạo 3: Tầm nhìn và bệ phóng 12/07/2020 – 25/09/2020
• Chung kết và lễ tốt nghiệp DEMO DAY: 26/09/2020
Chương trình mở đơn vào tháng 03/2020 và thu hút hơn 200 bạn sinh viên đến từ hơn
10 trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Top 20 đề án tiềm năng nhất đã được lựa chọn tham
gia giai đoạn ươm tạo một: Tư duy khởi nghiệp. Các thí sinh tiềm năng được tham gia đào
tạo nhằm nâng cao tư duy xây dựng mô hình khởi nghiệp và các kiến thức cần thiết như
Quản trị nhân lực, Truyền thông Marketing, Khởi sự doanh nghiệp, Gọi vốn và tiếp cận nhà
đầu tư, Pháp luật kinh doanh,... tại các workshop hàng tuần với sự tham gia đào tạo của các
chuyên gia, nhà điều hành có nhiều kinh nghiệm về khởi nghiệp như anh Tuấn Hà –
CEO/Founder Vinalink, Hà Phương Anh - Co-Founder BEEKETING, anh Bùi Đình Nhật
– Co-Founder Topica Founder Institute,....
Trong Giai đoạn ươm tạo 1, 3 workshops đào tạo về Tư duy khởi nghiệp được tổ chức
nhằm xây dựng những kiến thức nền tảng cho các dự án tham gia chương trình. Tại vòng
loại Pitch Day 1, các dự án đã trình bày kết quả học tập của đội và nhận được đánh giá,
nhận xét từ phía Hội đồng Ban giám khảo. Top 12 tiềm năng được bước tiếp vào Giai đoạn
ươm tạo 2: Kiến thức và Kỹ năng diễn ra trong tháng 6.
Ở Giai đoạn ươm tạo 2, Top 12 nhóm học viên được đồng hành cùng các cố vấn
(Mentor) là các chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp, song song với hoạt động đào tạo hàng
tuần. Mỗi nhóm học viên được cố vấn bởi một Mentor dưới hình thức Coaching 1-1, hỗ trợ
Top 12 cải tiến và hoàn thiện đề án. Vòng loại cuối cùng Pitch Day 2 diễn ra vào tháng 7 là
thử thách cuối cùng để lựa chọn ra Top 5 dự án xuất sắc nhất tiến bước vào Vòng Chung
kết - DEMO DAY.
Top 5 sẽ tiếp tục hành trình đào tạo trong Giai đoạn ươm tạo 3: Tầm nhìn và bệ phóng,
với những kiến thức thực tiễn trong 2 worksops về Pháp lý và Sở hữu trí tuệ, Ra mắt thị
trường và Tăng trưởng. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết và luyện tập trên lớp, Top 5 đã có
trải nghiệm thực hành những kiến thức đã học qua việc đưa dự án đi vào thực tế. Top 5 xuất
sắc nhất NEUrON 2020 bao gồm:
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• Green On - Nền tảng thương mại điện tử dành riêng cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

• 1MIC – Hệ sinh thái định hướng và đào tạo tài năng nghệ thuật sân khấu.
• BASELIVE – Nền tảng tổng hợp, phân loại sự kiện online và phát sóng sự kiện bằng
công nghệ streaming video
• Rentee - Ứng dụng kết nối, cho thuê sản phẩm thời trang áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ.
• Solve X - Nền tảng hỗ trợ học tập online và offline.
Vào ngày 26/09, sự kiện “DEMO DAY - Sự kiện Chung kết và Tốt nghiệp” diễn ra
với phần thi kịch tính và lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo đầy cảm xúc của Top 5 đội thi.
Tham dự đêm chung kết có PGS. TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường Đại học
Kinh Tế Quốc Dân, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Tế
Quốc Dân, PGS. TS Trương Thị Nam Thắng - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng
tạo Xã hội, PGS. TS Đỗ Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo
Xã hội, TS. Bùi Trung Hải - Giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp việc làm, TS.
Nguyễn Bích Ngọc - Bí thư Đoàn Thanh niên, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện
Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Đề án 1665, Đề án 844, Hội đồng Anh Việt Nam,
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc-UNDP Việt Nam cùng các giám khảo, nhà đầu tư
là các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và đông đảo các bạn học sinh, sinh viên đến từ
nhiều trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hà Nội.
Phát biểu tại đêm chung kết, PGS. TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường Đại
học Kinh Tế Quốc Dân khẳng định, trải qua 3 năm tổ chức, chương trình luôn là sân chơi
trí tuệ, bổ ích dành cho các bạn sinh viên tài năng, bản lĩnh và năng động nhằm phát triển
và hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp của các bạn sinh viên. Thầy cho biết, trường
Đại học Kinh tế Quốc dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt với công tác Khởi nghiệp - Đổi
mới – Sáng tạo, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số trên phạm vi quốc gia cũng như toàn
cầu và cho rằng chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp NEUrON là một mô hình thành công
cần được nhân rộng nhiều hơn cho sinh viên có ý tưởng và đam mê khởi nghiệp. Nhiều dự
án khởi nghiệp được ươm tạo bởi NEUrON như RALAVA, MultiGlass đã được triển khai,
phát triển trên thực tế, cho thấy tính khả thi và hiệu quả của các startup trưởng thành từ
chương trình này. Cuối cùng, Thầy cũng gửi lời chúc chương trình sẽ ngày càng đi xa, mở
rộng nhiều năm tiếp nữa để xứng đáng với kỳ vọng và tâm huyết của Nhà trường, các thầy
cô giáo và các bạn sinh viên trên khắp cả nước
luôn dành cho.
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Đêm chung kết đã chứng kiến màn tranh tài kịch tính, nảy lửa với những phần thể hiện xuất
sắc đến từ Top 5 đội học viên. Trải qua một hành trình dài nỗ lực cùng với sự cố gắng, quyết
tâm không ngừng, mỗi đội thi trong Top 5 đều mang đến những cảm xúc hồi hộp và hào
hứng trong lòng người tham dự.
Năm nay, sự kiện “DEMO DAY - Sự kiện Chung kết và Tốt nghiệp” được tổ chức vào:
• Thời gian: 18:00 - 22:00, thứ Bảy, ngày 26 tháng 09 năm 2020
• Địa điểm: Hội trường lớn B2, Tòa nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207
Giải Phóng.
Sự kiện này là cơ hội quý báu để nhà trường, các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan
báo chí và truyền thông cùng các bạn sinh viên trẻ kết nối và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo thêm vững mạnh.
Trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí và truyền thông,
các cá nhân quan tâm tới tham dự. Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại:
http://bit.ly/NEUrON_DEMODAY
Link đăng ký tham dự: http://bit.ly/DEMODAY_Register
Mọi thắc mắc liên quan đến các sự kiện, Quý vị vui lòng liên hệ:
• Ms. Huỳnh Kim Yến | Điện thoại: 035 956 4747 | Email: csie@neu.edu.vn
• Trung tâm Sáng tạo Xã hội và Khởi nghiệp (CSIE), Đại học Kinh tế Quốc dân, 207
Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Rất mong được đón tiếp Quý vị tại sự kiện!
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Giới thiệu về CSIE
Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE), trường Đại học Kinh tế Quốc dân,
được thành lập từ tháng 2/2017 là trung tâm đầu tiên trong trường đại học tại Việt Nam,
định vị mình là tổ chức xây dựng hệ sinh thái thúc đẩy sáng tạo và khởi nghiệp vì xã
hội tại Việt Nam. CSIE có 3 mảng hoạt động: nghiên cứu, đào tạo và ươm tạo. CSIE
hàng năm thực hiện các nghiên cứu quốc gia về sáng tạo xã hội, xây dựng nhóm nghiên
cứu mạnh, phát triển chương trình và tài liệu giảng dạy, đào tạo giảng viên nguồn quốc
gia cho các trường đại học, và cùng với các đối tác ươm tạo sinh viên thông qua các
cuộc thi NEURON, chịu trách nhiệm chuyên môn của Cuộc thi học sinh, sinh viên khởi
nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo (SV.Startup), là trưởng làng khởi nghiệp tạo tác động
của ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Impact Techfest). CSIE sở hữu
bản đồ doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam, imapvietnam.org
http://csie.neu.edu.vn | csie@neu.edu.vn | facebook.com/csieneu

Giới thiệu về NEUrON
NEUrON là chương trình ươm tạo khởi nghiệp được tổ chức bởi Trung tâm Khởi
Nghiệp và Sáng tạo Xã hội (CSIE), Đoàn Thanh niên, Phòng Công tác chính trị và Quản
lý sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chương trình mang sứ mệnh ươm tạo
thế hệ sinh viên trẻ, đầy hoài bão và kết nối họ với các quỹ đầu tư để thực hiện hoá ý
tưởng khởi nghiệp. Sau 2 năm tổ chức, chương trình đã góp phần tạo nên phong trào
khởi nghiệp trong các trường đại học trên cả nước và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
phát huy tiềm năng sáng tạo để xây dựng nên các đề án kinh doanh xuất sắc.
Email: neuron2020.csie@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/CSIE.NEUrON/
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