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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:           /SKHCN-TĐC                Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày      tháng       năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác 

và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020  

(Chương trình Sáng tạo sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp - Hackathon nghề cá) 

 

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh V/v ban 

hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 

đoạn 2016-2020; 

Thực hiện Công văn số 2838/UBND-VP ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh V/v phê 

duyệt kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo 

ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 (Chương trình 

Sáng tạo sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp – Hackathon nghề cá), cụ thể như sau:  

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung 

- Tìm kiếm, phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo tiềm năng giải quyết các vấn 

đề trong chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản (từ các công nghệ đánh bắt, 

giải pháp tàu thuyền, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, chế biến, thị trường) có khả năng 

phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ tốt. 

- Góp phần phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm để đổi mới sáng tạo trong 

các lĩnh vực liên quan đến khai thác và chế biến hải sản; 

- Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các công ty 

khởi nghiệp công nghệ có khả năng tăng trưởng nhanh, gọi vốn lớn. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- 40-60 dự án đăng ký tham gia Vòng Sơ khảo 

- 15-20 dự án vào Vòng Chung kết. 

- Sau cuộc thi: 5-10 dự án được ươm tạo để phát triển thành các doanh nghiệp khởi 

nghiệp công nghệ trong lĩnh vực liên quan ngành khai thác và chế biến hải sản. 

2. Đơn vị tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

3. Một số nội dung chính  

a) Các giải pháp dự thi 

- Các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo áp dụng cho các công đoạn khác nhau 

của chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản nhằm giải quyết các vấn đề của 

thị trường tập trung vào bốn lĩnh vực chính: giải pháp nâng cao hiệu quả đánh bắt, bảo 

quản, truy xuất nguồn gốc, giải pháp chuyển đổi số cho ngành khai thác và chế biến hải 

sản, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản… để nâng cao 
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chuỗi giá trị ngành khai thác và chế biến hải sản và sự bền vững của ngành cũng như của 

môi trường. 

- Các dự án sau khi vượt qua Vòng Sơ khảo sẽ được kết nối với các cố vấn, huấn 

luyện chuẩn bị cho Vòng Chung kết tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. Sau Cuộc thi, các 

giải pháp khả thi sẽ được tiếp tục nhận được hỗ trợ như tham gia chương trình ươm 

tạo/tăng tốc, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kết nối với các 

cơ hội đầu tư, kết nối với các đầu mối trong ngành và cố vấn để tiếp tục phát triển. 

b) Đối tượng tham dự hướng tới: Các kỹ sư, nhà thiết kế, các doanh nghiệp khởi 

nghiệp có giải pháp về công nghệ có thể áp dụng cho lĩnh vực đánh bắt hải sản; doanh 

nghiệp, cá nhân có ý tưởng, giải pháp để đổi mới sáng tạo cho lĩnh vực đánh bắt hải sản. 

c) Giải thưởng 

05 Giải thưởng tiền mặt: bao gồm:  

- 01 Giải Nhất trị giá 50.000.000 triệu đồng;  

- 04 Giải tiềm năng mỗi giải trị giá 20.000.000 triệu đồng. 

d) Các mốc thời gian chính 

- Thời gian nộp hồ sơ: tới ngày 20/11/2020. 

- Chấm thi, Thông báo kết quả Vòng Sơ khảo: ngày 21/11 đến ngày 27/11/2020. 

- Vòng Chung kết: dự kiến ngày 01-06/12/2020. 

4. Thể lệ 

Thể lệ Cuộc thi theo Phụ lục đính kèm. 

5. Kế hoạch thực hiện 

Stt Nội dung thực hiện Thời gian Thực hiện 

I Công tác chuẩn bị Tháng 10  

1 
Ban hành Kế hoạch tổ chức, Thể lệ, thành lập Ban Tổ 

chức, Ban cố vấn. 
 Sở KH&CN 

2 Thiết kế các tài liệu, ấn phẩm truyền thông Tháng 10 VPKN 

II Công tác tổ chức tuyên truyền    

1 Công bố Cuộc thi: website, fanpage Tháng 10  

2 Tuyên truyền trên Báo, Đài: 10-15 báo Tháng 10 

VPKN & 

các đơn vị 

phối hợp 
3 

Phối hợp tuyên truyền: 

- Các tổ chức Hỗ trợ khởi nghiệp, trung tâm hỗ trợ 

khởi nghiệp trong và ngoài nước. 

- Các trường Đại học, Cao đẳng: Trong tỉnh và các 

trường khối kỹ thuật ngoài tỉnh (gửi thư, email, liên 

lạc trực tiếp), các trường có ngành liên quan hải sản. 

- Tổng cục Thủy sản, các Sở KH&CN các tỉnh có hoạt 

động khai thác và chế biến hải sản. 

Tháng 10 

4 Tổ chức Hội thảo về cơ hội, thách thức cho đổi mới 

sáng tạo trong ngành khai thác và chế biến hải sản: 
Tháng 10 VPKN 
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Stt Nội dung thực hiện Thời gian Thực hiện 

“Thử thách và cơ hội cho đổi mới sáng tạo cho ngành 

khai thác và chế biến hải sản tại Việt Nam” 

5 
Tổ chức chuỗi các sự kiện nhỏ: tọa đàm về các chủ đề 

xoay quanh các vấn đề thực tế trong lĩnh vực khai thác 

và chế biến hải sản 

Tháng 11 Trực tuyến 

III Các hoạt động hỗ trợ Cuộc thi    

1 
Hỗ trợ khảo sát thực tế tại với một số tàu, thuyền 

(Các dự án được BTC hỗ trợ kết nối dự án với tàu) 
Tháng 10-11  

2 
Cố vấn hỗ trợ các đội thi vào chung kết để hoàn thiện 

dự án, sản phẩm  
Tháng 11 Ban Cố vấn 

3 Tập huấn cho các dự án vào chung kết thuyết trình Tháng 11-12 VPKN 

IV Chấm thi    

1 Chấm thi Vòng Sơ khảo Tháng 11 BGK 

2 Chấm thi Chung kết, Tổng kết, trao giải thưởng Tháng 12 BTC 

5. Các đơn vị phối hợp 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đơn vị tài trợ chính: Công ty Hiệp lực và Phát triển Việt. 

- Đơn vị bảo trợ truyền thông: Công ty TNHH truyền thông ACC. 

- Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học Việt Nam. 

- Phân viện Hải sản phía nam, các viện về hải sản, thủy sản. 

- Các sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh ven biển. 

- Các trường đại học và cao đẳng có liên quan về công nghệ, thủy sản. 

6. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện từ các nguồn: 

- Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 được giao cho Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thiết kế, in ấn băng rôn đứng (giá đỡ chữ X) về thể lệ 

và quảng bá chương trình; tổ chức Hội nghị giới thiệu, phát động, truyền cảm hứng; cố 

vấn, hướng dẫn các đội thi hoàn thiện sản phẩm trong quá trình Hackathon; khảo sát một 

số dự án khởi nghiệp tham gia; Làm việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Hội, hiệp hội, 

các trường ĐH, CĐ, tổ chức khởi nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài 

tỉnh về công tác tổ chức. 

- Kinh phí tài trợ từ Công ty Hiệp lực và Phát triển Việt: Kinh phí giải thưởng, đi 

lại, ăn ở cho các đội thi tham dự chung kết, truyền thông và các chi phí khác có liên quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các cơ quan, tổ chức liên quan (p/h); 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 
 Mai Thanh Quang 
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