


Vinh danh trí tuệ Khai phóng cơ hội

Phát triển tiềm năng

Nâng tầm vị thế du lịch Thành phố Hồ Chí Minh



SỞ DU LỊCH  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SAIGON  
INNOVATION HUB 

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAIĐƠN VỊ TỔ CHỨC



CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH



MỤC TIÊU
Tìm kiếm các sáng kiến nhằm phục hồi 
du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Các dự án, ý tưởng sáng tạo trên lĩnh 
vực du lịch có tính ứng dụng cao

Tạo cơ hội cho các ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 
du lịch tiếp cận với các nhà đầu tư 
trong nước và quốc tế



Công dân Việt Nam  
và người nước ngoài 

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân,  
tổ chức, doanh nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ



5 VÒNG THI

HÌNH THỨC TỔ CHỨC

vòng 1
12.2021 - 1.2022

vòng 2
2.2022

vòng 4
4.2022

vòng 3
2.2022 - 3.2022

vòng 5
NĂM 2022



Vòng 1 – Vòng sơ tuyển 

Thời gian:  
Tháng 12/2021 và  
Tháng 1/2022

Hình thức:  
Nộp hồ sơ tham dự

Ban Tổ chức chọn 40 dự án,  
ý tưởng vào vòng tranh đấu

Tiêu chí tuyển chọn dự án 
1. Tính mới, tính sáng tạo (30 điểm)
2. Hiệu quả kinh tế (20 điểm)
3. Ứng dụng công nghệ (20 điểm) 
4.  Tính phù hợp với  

Thành phố Hồ Chí Minh (20 điểm) 
5. Tác động xã hội (10 điểm) 



Vòng 1 – Vòng sơ tuyển 

Xem chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại:

bit.ly/3s7YUXE bit.ly/3oTPD3E bit.ly/3q17RQ6



Vòng 2 – Vòng tranh đấu

Vòng 3 – Vòng huấn luyện và cố vấn

Thời gian: Tháng 02/2022
Hình thức: Thi thuyết trình 
trước Hội đồng Giám khảo.

Thời gian: Tháng 02 và tháng 03/2022

Hình thức: Dự án tham gia lớp huấn luyện và cố vấn phát triển, 
hoàn thiện mô hình kinh doanh trong thời gian



Vòng 4 – Chung kết trao giải

Vòng 5 – Tăng tốc

Thời gian: Tháng 04/2022.

Thời gian: Năm 2022

Hình thức: Các dự án sẽ tiếp tục được đào tạo, cố vấn phát 
triển các mô hình khởi nghiệp tại các tổ chức đầu tư trong và 
ngoài nước nhằm giúp các dự án sớm tiếp cận với nhà đầu tư, 

vận hành và ứng dụng trong thời gian sớm nhất.



Cơ cấu giải thưởng

01 GIẢI
PHỤ

02

03

01 Giải Nhất trị giá 50.000.000 đồng + 
cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận. 

05 Giải phụ cho các dự án 
nổi bật về các tiêu chí:

01 Giải Nhì trị giá 30.000.000 đồng + 
cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận. 

01 Giải Ba trị giá 20.000.000 đồng + 
cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận.

   Dự án có ứng dụng  
công nghệ tốt nhất

  Dự án sáng tạo nhất
  Dự án cống hiến vì cộng đồng
  Dự án có giá trị kinh tế nhất 
  Dự án được yêu thích nhất



Cơ cấu giải thưởng

Cơ hội được học tập kiến thức và kỹ năng  
từ các chuyên gia hàng đầu

Cơ hội nhận đầu tư từ các quỹ đầu tư,  
các doanh nghiệp, doanh nhân


