PHỤ LỤC
THỂ LỆ CUỘC THI “NỮ DOANH NHÂN LẬP KẾ HOẠCH KINH
DOANH ĐỂ THÀNH CÔNG”
(kèm theo công văn số: 2584 /XTTM-CNTT của Cục XTTM, Bộ Công Thương
ngày 30 tháng 9 năm 2021)
1. Ban tổ chức
1.1 Ban tổ chức: Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; Đại sứ quán
Hà Lan; Trung tâm thương mại quốc tế (ITC).
1.2 Đơn vị phối hợp: Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phòng Công
nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI); Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt
Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam.
2. Đối tượng và điều kiện tham dự
2.1 Đối tượng tham dự: (1) Lãnh đạo/quản lý là nữ từ hợp tác xã, chủ cơ cở sản
xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); (2) Các nữ doanh nhân có kế hoạch
khởi nghiệp hoặc có mong muốn nâng cao năng lực Lập kế hoạch kinh doanh.
2.2 Điều kiện dự thi: Là các doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh
hợp lệ (dưới 10 năm hoạt động); Khuyến khích các Kế hoạch kinh doanh xúc tiến xuất
khẩu; Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp của mình làm chủ.
3. Đăng ký, thời gian và gửi sản phẩm
3.1 Doanh nghiệp đăng ký
http://event.vietrade.gov.vn/eswbvietnam
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3.2 Bài dự thi gửi cả 02 cách gồm: (a) Gửi email; (b) Gửi qua bưu điện: Bài thi
được cho vào một phong bì lớn dán kín đề gửi: Cuộc thi Nữ doanh nhân lập kế
hoạch kinh doanh để thành công (bản gốc có dấu đỏ của công ty).
3.3 Hạn cuối Ban Tổ chức nhận bài thi: Ngày 10 tháng 11 năm 2021 (theo
thời gian gửi qua email hoặc theo dấu bưu điện nơi gửi).
3.4 Địa chỉ gửi bài và liên lạc
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến
thương mại. Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội. E-mail: intec@vietrade.gov.vn, intec.center.vn@gmail.com. Cán bộ hỗ trợ
gồm anh Ngô Văn Chinh (sđt 0377956368), anh Đỗ Ngọc Tú (sđt: 0913588690)
4. Ban giám khảo: Ban Giám khảo gồm 07 thành viên và 03 thư ký có nhiệm
vụ chấm bài dựa trên hệ thống tiêu chí do Cục Xúc tiến thương mại và chuyên gia xây
dựng với 02 vòng làm việc: Vòng sơ khảo chọn ra 10 bài thi và vòng Chung khảo.
5. Quy định về giải thưởng và trao giải thưởng
5.1 Giải thưởng cuộc thi bao gồm
(a) 01 Giải Nhất: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng từ Cục Xúc tiến thương
mại - Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hà Lan, Trung tâm Thương mại quốc tế (Dự án
SheTrades) với trị giá giải thưởng: 110.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm mười triệu
đồng) và các giải thưởng trong phần giải Khuyến khích.
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(b) 01 Giải Nhì: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng từ Cục Xúc tiến thương mại
- Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hà Lan, Trung tâm Thương mại quốc tế (Dự án
SheTrades) với trị giá giải thưởng: 55.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi năm triệu
đồng) và các giải thưởng trong phần giải Khuyến khích.
(c) 01 Giải Ba: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng từ Cục Xúc tiến thương mại
- Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hà Lan, Trung tâm Thương mại quốc tế (Dự án
SheTrades) với trị giá giải thưởng: 27.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng)
và các giải thưởng trong phần giải Khuyến khích.
(d) 30 Giải Khuyến Khích gồm Giấy chứng nhận giải thưởng từ Cục Xúc tiến
thương mại - Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hà Lan, Trung tâm Thương mại quốc tế
(Dự án SheTrades) với các các gói dịch vụ từ Cục XTTM và Học viên doanh nhân
MVV (gồm: tư vấn đánh giá doanh nghiệp cho chuyển đổi số, tư vấn tham gia truy
xuất xúc tiến thương mại và than gia Hệ sinh thái XTTM, tham gia 05 khoá học miễn
phí chuyên về XTTM trong năm 2022) có giá trị tương đương 15.000.000đ (Bằng chữ:
Mười năm triệu đồng).
5.2 Lễ trao giải thưởng:
Lễ trao giải thưởng Cuộc thi sẽ được Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công
Thương thực hiện dự kiến vào buổi tối ngày 25/11/2021 tại Khách sạn Melia Hà Nội
(Gala Diner) có sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đại sứ Hà Lan và Giám
đốc điều hành ITC.
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