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Ngày 17/11/2021, tại ĐHQGHN đã diễn ra chung kết Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng
tạo VNU năm 2021. Cuộc thi này được tiến hành từ tháng 6/2021, thu thút được 43 hồ sơ
tham gia và sau các vòng tuyển chọn đến nay có 12 đội được tham gia vòng chung kết. Cuộc
thi Ý tưởng Khởi nghiệp - Sáng tạo VNU năm 2021 do ĐHQGHN chủ trì với sự hỗ trợ của
Tập đoàn Sunwah nhằm thúc đẩy phát triển tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong
toàn ĐHQGHN, tạo ra môi trường để sinh viên, học viên cao học của ĐHQGHN vận dụng
linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn cũng như nhằm phát hiện và vun đắp cho những ý
tưởng sáng tạo của người học trong ĐHQGHN. Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp – Sáng tạo
VNU năm 2021 sẽ tạo tiền đề, thiết lập môi trường ươm tạo và là bệ phóng cho các doanh
nhân trẻ tương lai. 

Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng bao gồm:  01 giải nhất (đội SALEWORKS, Trường Đại
học Kinh tế với Dự án Nền tảng quản lý bán hàng sàn thương mại điện tử Salework), 01 giải
nhì (đội GAMMA BOX, Khoa Quốc tế với Dự án: Nền tảng tạo chiến dịch marketing thông
qua game hóa), 01 giải ba (Đội 3SR của Trường ĐH Giáo dục với Dự án “Mạng xã hội tái
tuần hoàn rác thải thông minh” giành giải Ba và giải đội được yêu thích nhất thông qua
bình chọn) và 02 giải khuyến khích (đội ULISOUL, Trường Đại học Ngoại ngữ với Dự án
ULISOUL và đội COMPOD TRÁI CÂY, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với Dự án Phát
triển công nghệ chế biến và thương mại hóa sản phẩm compod trái cây nhiệt đới.
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