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Số:           /QĐ-ĐHQGHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách các ý tưởng/đề án khởi nghiệp tham gia  

Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021” 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ về Đại học Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc 

gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;  

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Đại học 

Quốc gia Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-ĐHQGHN ngày 17 tháng 5 năm 2021 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức và thành lập Ban Tổ chức 

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021”; 

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-ĐHQGHN ngày 22 tháng 6 năm 2021 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng 

khởi nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021”; 

Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 8 năm 2021 của 

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Ban Giám khảo vòng sơ 

loại Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021”; 

Căn cứ Biên bản họp Ban Giám khảo vòng sơ loại Cuộc thi “Ý tưởng khởi 

nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021” ngày 20 tháng 8 năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ và Trưởng Ban Tổ chức 

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021”. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

  Điều 1. Phê duyệt danh sách các ý tưởng/đề án khởi nghiệp tham gia Chung kết 

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021” (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 2457/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc phê duyệt danh sách các ý tưởng/đề án khởi nghiệp tham gia 

Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – sáng tạo VNU năm 2021”. 



 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Trưởng Ban 

Tổ chức cuộc thi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đội thi có ý tưởng/đề án 

khởi nghiệp được phê duyệt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc (để b/c);  

- Lưu: VT, KHCN, H20. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Bảo Sơn 



Danh sách các ý tưởng/đề án khởi nghiệp tham gia Chung kết  

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp - sáng tạo VNU năm 2021” 
 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-ĐHQGHN, ngày      tháng     năm 2021  

của Giám đốc ĐHQGHN) 

STT Tên dự án  Đơn vị đề xuất 

1 Phát triển công nghệ chế biến và thương mại 

hóa sản phẩm compod trái cây nhiệt đới 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQGHN 

2 Green hydrogel- Hướng tới cuộc sống 

xanh 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQGHN 

3 Dự án  ULISOUL Trường Đại học Ngoại Ngữ, 

ĐHQGHN 

4 Bandia - Nền tảng công nghệ kết nối những 

người đi du lịch trải nghiệm với người bản địa 

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

 

 

5 

VICN – Vietnam IELTS Connection Net, 

mạng lưới kết nối IELTS Việt Nam, mạng 

lưới giúp kết nối những giáo viên đủ tiêu 

chuẩn với người có nhu cầu học IELTS 

thông qua các tư vấn viên với các phương 

tiện như website, mạng xã hội… 

 

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, ĐHQGHN 

6 GAMMA BOX - Nền tảng tạo chiến dịch 

marketing thông qua game hóa 

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN 

7 Konosa - nền tảng trao đổi thông tin có 

kiểm duyệt giữa chủ vườn và khách hàng 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQGHN 

8 HealthMate - Giải pháp nâng cao nhận 

thức về sức khỏe cho người dân Việt Nam 

Trường Đại học Y Dược, 

ĐHQGHN 

9 3SR - Mạng xã hội tái tuần hoàn rác thải 

thông minh  

Trường Đại học Giáo dục, 

ĐHQGHN 

10 Nền tảng quản lý bán hàng sàn thương mại 

điện tử Salework 

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

11 Ulead Language Trường Đại học Ngoại Ngữ, 

ĐHQGHN 

12 R.paper - Tái chế rác thải thời trang thành 

giấy vẽ 

Trường Đại học Công nghệ, 

ĐHQGHN 

(Danh sách gồm có 12 ý tưởng/đề án khởi nghiệp)./. 
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