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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:          /TB-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 9 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về mời tham gia Cuộc thi khởi nghiệp - SURF 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5635/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Hội nghị và triển lãm khởi 

nghiệp lần thứ 4 - SURF 2019 trong đó có nội dung tổ chức Cuộc thi khởi 

nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ 

chức, cá nhân có liên quan về Cuộc thi khởi nghiệp như sau: 

1. Mục đích 

Phát hiện doanh nghiệp, tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, 

startup để bồi dưỡng, ươm tạo thành doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo. 

Tạo điều kiện để các startup nổi bật tiếp cận với các nhà đầu tư, quỹ đầu 

tư, các đối tác tiềm năng cho sự phát triển của startup. 

2. Đối tượng và điều kiện tham dự 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp không quá năm năm kể từ khi thành lập 

doanh nghiệp; các dự án khởi nghiệp, các ý tưởng và giải pháp kinh doanh đã có 

sản phẩm mẫu. 

3. Khu vực dự thi 

Không giới hạn vị trí địa lý các đội dự thi.  

4. Thời gian tổ chức cuộc thi 

-  Từ ngày 20/9 đến ngày 10/10/2019: Truyền thông về cuộc thi, nhận đơn 

đăng kí để các startup đăng kí với Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2019: vòng sơ khảo chọn ra 15 đội vào 

ngày bán kết. 

- Ngày19/10/2019 (thứ Bảy): Tổ chức thi bán kết. 

- Từ ngày 28-31/10/2019: Tổ chức bootcamp hướng dẫn các đội pitching 

(bằng tiếng Anh). 

Ngày 01/11: 6-8 đội thi pitching Chung kết tại SURF 2019. 

5. Ban giám khảo 

a) Vòng sơ khảo 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 

Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng 
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Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng 

Vườn ươm Sông Hàn 

Chuyên gia về khởi nghiệp. 

b) Vòng thi bán kết 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 

Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng 

Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng 

Vườn ươm Sông Hàn 

Ông Alan El Kadhi, chuyên gia của Úc 

Mời ông Trần Trí Dũng - chuyên gia của Swiss EP 

Chuyên gia về khởi nghiệp. 

c) Vòng thi Chung kết 

Mời ông Peter Vesterbacka, tỷ phú công nghệ, Founder của SLUSH 

Mời bà Jan Lederman (chuyên gia về đầu tư mạo hiểm, do Swiss EP mời) 

02 Quỹ Đầu tư mạo hiểm 

01 Chuyên gia khởi nghiệp 

6. Giải thưởng Cuộc thi 

Giải nhất: 50.000.000đ tiền mặt. Các quà và phần thưởng khác do các nhà 

tài trợ tặng. 

Giải nhì: 30.000.000đ tiền mặt. Các quà và phần thưởng khác do các nhà 

tài trợ tặng. 

Giải ba: 15.000.000đ tiền mặt. Các quà và phần thưởng khác do các nhà 

tài trợ tặng. 

Các quyền lợi khác: 

- 10 đội có thứ hạng cao nhất sẽ được tài trợ tham gia Ngày hội khởi 

nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 – Techfest 2019 vào ngày 04 -

06/12/2019 tại Quảng Ninh.  

- Được đăng ký hoàn thiện mô hình, sản phẩm thông qua thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ lên đến 100.000.000đ/dự án. Trường 

hợp đặc biệt sẽ được xem xét ở mức cao hơn.  

- Được giới thiệu ươm tạo tại các vườn ươm doanh nghiệp. 

- Được hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư, nhà cố vấn trong và ngoài nước. 

- Được hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, chuyển giao công 

nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ theo quy định tại 

Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành 
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phố Đà Nẵng quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 

26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 36/2016/QĐ-UBND. 

7. Ban Tổ chức Cuộc thi 

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. 

- Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng. 

- Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. 

8. Đăng ký tham gia Cuộc thi 

Các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi vui lòng đăng kí theo mẫu trực 

tuyến gửi về Ban tổ chức Cuộc thi (địa chỉ đăng ký: bit.ly/surfpitching2019).  

Các thông tin vui lòng liên hệ: Chị Nguyễn Phước Hà Thiên, Vườn ươm 

doanh nghiệp Đà Nẵng, 31 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện 

thoại: 0935437177. Email: hathien.nguyen@dnes.vn. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo để các tổ chức 

cá nhân biết và tham gia.  

Ngoài ra, để thông tin Cuộc thi đến được với cộng đồng khởi nghiệp, kính 

đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các 

trường đại học, cao đẳng, các vườn ươm, khu làm việc chung, các cơ quan thông 

tấn báo chí thông tin Cuộc thi này đến cộng đồng khởi nghiệp được biết và đăng 

ký tham gia Cuộc thi./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; 

- Thành đoàn Đà Nẵng; 

- Các Sở KH&CN KV miền Trung - Tây Nguyên; 

- Các Trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tp; 

- Các vườn ươm, khu làm việc chung; 

- Các dự án, doanh nghiệp ĐMST; 

- VCCI Đà Nẵng; 

- Hội doanh nhân trẻ; 

- Hội DNNVV; 

- Cổng TTĐT thành phố, Trang tin Thành ủy; 

- Báo Đà Nẵng; 

- Đài PT-TH Đà Nẵng; 

- Báo CATPĐN; 

- Trung tâm TTKHCN  (để truyền thông); 

- Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (để t/hiện); 

- HĐ ĐPMLKN (để p/h); 

- PCT UBND TP Lê Trung Chinh (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Thái Bá Cảnh 
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