
















THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT SV-STARTUP 2019 🏆 

🎉 Trải qua vòng thi chung kết với sự tranh tài gay cấn của 15 đội đến từ các 

trường THPT và Đại học trên cả nước, cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng 

khởi nghiệp 2019" đã khép lại với kết quả như sau: 

K͢H͢Ố͢I͢ ͢S͢I͢N͢H͢ ͢V͢I͢Ê͢N͢ 

� GIẢI NHẤT: 

- Ứng dụng công nghệ 3D chế tạo sản phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội 

�GIẢI NHÌ: 

- Sản phẩm cao cấp từ hoa thanh long - Đại học Nông lâm TP.HCM 

- Dự án hệ sinh thái Open Lab - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

�GIẢI BA: 

- Bộ xét nghiệm nhanh Formol trong thực phẩm - Đại học Thủ Dầu Một 

- Save Blood - Nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin - Đại học Huế 

- Up Beat - Ứng dụng di động thử thách vận động và fitness Việt Nam - Đại học 

Ngoại thương Hà Nội 

� GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

- Thiết bị giao tiếp Multi Glass - Đại học Kinh tế Quốc dân 

- Hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán các bệnh về da - Đại học Quốc tế 

Đại học Quốc gia TP.HCM 

- Bột tảo nguyên liệu - Đại học Nguyễn Tất Thành 

- Sản xuất và kinh doanh quần áo bảo hộ lao động cho các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa - Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 

K͢H͢Ố͢I͢ ͢T͢H͢P͢T͢ 

� GIẢI NHẤT: 

- Dự án NanoRes - THCS & THPT Quốc tế Thăng Long, THPT Phan Đình 

Phùng, THPT Việt Đức - Hà Nội 

�GIẢI NHÌ: 

- Sản xuất, kinh doanh màng bọc thực phẩm đa năng thân thiện thay thế túi 

nilong - THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định 

�GIẢI BA: 

- Máy làm sạch bề mặt đáy ao nuôi tôm - THCS Tân An - Quảng Ninh 

� GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

- Green of life - THPT Võ Văn Kiệt - Kiên Giang 

- Mô hình máy bay không người lái - THPT Lê Quý Đôn - Điện Biên 

------------------------------ 

Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên 2019 chân 

thành cám ơn các nhà tài trợ: 

- Tài trợ Vàng: Ngân hàng Bắc Á (Bắc Á Bank), Tập đoàn Trung Nguyên 

(Trung Nguyên Legend) 

- Tài trợ Bạc: Liên Việt Postbank, Kiến Guru, OMT 

- Tài trợ Đồng: Ngân hàng Vietcombank, Teach For Viet Nam 

- Các đơn vị đồng hành: ALO Media, Novaedu, JA Vietnam 

 




