Thành viên Ban giám khảo
Ban giám khảo được chia thành 3 nhóm phụ trách 3 hạng mục dự thi:
1) Phác thảo
2) Chứng minh
3) Nâng cấp
Mỗi nhóm Ban giám khảo sẽ xem xét đánh giá các hồ sơ dự thi trong phạm vi hạng mục phụ
trách. Thành viên của từng nhóm sẽ bao gồm ít nhất 1) chuyên gia về môi trường, 2) chuyên
gia kinh tế, 3) chuyên gia về khoa học, 4)chuyên gia về xã hội

Trưởng Ban giám khảo và Phó ban
Trưởng Ban giám khảo sẽ phụ trách điều phối quá trình đánh giá hồ sơ ở cả ba hạng mục
nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa các cách thức đánh giá của các giám khảo thành viên ở
các hạng mục khác nhau. Mỗi hạng mục sẽ có các phó ban đại diện cho từng nhóm giám
khảo để tổng hợp báo cáo cho Trưởng ban và đảm nhận công việc thay thế nếu Trưởng ban
vắng mặt.

Các chủ đề đánh giá
Ban giám khảo thực hiện chấm điểm theo các bảng tiêu chí đánh giá với nhiều câu hỏi liên
quan được chia theo 4 chủ đề như sau:
1. Tác động đến xã hội và môi trường
Ý tưởng đề xuất có tác động tích cực đến xã hội và môi trường sống không?
2. Tầm vóc ý tưởng
Ý tưởng có thật sự đổi mới hoặc ít nhất có tính đổi mới áp dụng trong ngữ cảnh ngành
nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam?
3. Khía cạnh kinh doanh và thị trường
Ý tưởng đề xuất có tính khả thi về mặt thương mại và đủ sức cạnh tranh với thị trường
Việt Nam đầy thử thách?
4. Khía cạnh đầu tư và tài chính
Ý tưởng đề xuất có mang lại lợi nhuận và lợi ích tài chính?
Hồ sơ dự thi của các ứng viên cần đạt số điểm tối thiểu 40% trên tổng điểm tối đa cho từng
chủ đề đánh giá để có cơ hội được chọn vào vòng 2 của cuộc thi. Sau khi kết thúc vòng 1,
ứng viên cũng cần đạt ít nhất 60/ 100 tổng điểm chung.
•

Số điểm tối đa cho mỗi chủ đề ở vòng 1 l Hạng mục Phác thảo: (1) 40, (2) 40, (3) 10
và (4) 10

•

Số điểm tối đa cho mỗi chủ đề ở vòng 1 l Hạng mục Chứng minh và Nâng cấp : (1)
25), (2) 25, (3) 25 và (4) 25.

Với Vòng 2, ứng viên cần đạt ít nhất 75 điểm trên tổng số 100 điểm để có thể lọt tiếp vào
vòng trong.
•

Số điểm tối đa cho vòng 2 | Hạng mục Phác Thảo, Chứng minh và Nâng cấp: 25 điểm
cho mỗi chủ đề

Các hoạt động chấm điểm của Ban giám khảo
Ban giám khảo sẽ thực hiện phần đánh giá của mình sau khi thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi
vòng 1, vòng 2 kết thúc và trong suốt thời gian chuẩn bị cho phần thuyết trình bảo vệ. Các
đơn vị tham gia điều phối hoạt động đánh giá bao gồm STIP, Solidaridad và Fresh Studio.

Vòng 1 (Tháng 12 – Tháng 3 2017)
Đánh giá cá nhân
Từng thành viên Ban giám khảo sẽ thực hiện đánh giá các dự thảo kế hoạch kinh doanh trong
hạng mục phụ trách thông qua hệ thống trực tuyến của chương trình. Theo đó, việc đánh giá
sẽ được thực hiện dựa trên bảng tiêu chuẩn đánh giá được cung cấp bởi Ban tổ chức theo
từng chủ đề chấm điểm. Các bảng điểm sau khi hoàn tất sẽ được các giám khảo đăng tải lên
các thư mục trực tuyến cho từng hồ sơ dự thi.
Thảo luận nhóm
Theo mỗi hạng mục, sẽ có một buổi họp thảo luận về các hồ sơ đăng ký giữa thành viên các
nhóm Ban giám khảo phụ trách hạng mục đó và được dẫn dắt bởi Trưởng và Phó Ban giám
khảo. Khi đó nhóm sẽ có phần đánh giá chung cho từng hồ sơ. Tùy trường hợp cần thiết, Ban
giám khảo có thể nhờ hỗ trợ từ các cố vấn liên quan trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, khoa
học và xã hội để có thể quyết định số điểm cuối cùng của các chủ đề. Bảng điểm cuối cùng
của từng hồ sơ phải bao gồm cả phần điểm định lượng và một số nhận dinh tóm tắt cho riêng
từng chủ đề.
Tổng hợp điểm số
Ban tổ chức sẽ điều hành buổi tổng kết điểm và lập danh sách điểm số của các hồ sơ gửi về
theo cả 3 hạng mục. Trong danh sách này, những hồ sơ đạt số điểm từ 60 trở lên trên 100
điểm tối đa sẽ được chọn và chỉ bao gồm 36 hồ sơ có số điểm cao nhất.
Xét điểm lần cuối
Danh sách chọn sẽ được gửi đến Trưởng và các Phó Ban giám khảo và có thể sẽ được gửi
ngược lại lần nữa đến các trưởng nhóm tương ứng trong trường hợp các trưởng nhóm muốn
cân nhắc lại kết quả. Nếu cần thiết, các Phó Ban sẽ họp lại với Trưởng ban và thực hiện điều
chỉnh điểm số của một hoặc nhiều hồ sơ. Danh sách đã điều chỉnh cuối cùng sẽ được chuyển
cho Ban tổ chức để thông báo kết quả đến các đơn vị dự thi đã vượt qua vòng 1 và cần chuân
bị hồ sơ dự thi vòng 2.

Ý kiến nhận định
Các nhóm Ban giám khảo cần phải viết tóm tắt mô tả ngắn về những hồ sơ lọt vào vòng 2.
Phần tóm tắt này sẽ giới hạn trong khoảng 4 đoạn nhận định ngắn cho 4 chủ đề (tối đa 75 từ
mỗi đoạn). Khối lượng sẽ được chia đều cho các giám khảo thành viên theo từng hạng mục.
Hoạt động này sẽ giúp các đơn vị dự thi có được những ý kiến đóng góp cụ thể để phát triển
ý tưởng hiệu quả hơn trước khi gửi đi hồ sơ dự thi của vòng 2.

Vòng 2 (Từ tháng 4 – tháng 5/ 2017)
Chấm điểm cá nhân
Từng thành viên Ban giám khảo sẽ thực hiện đánh giá các dự thảo kế hoạch kinh doanh trong
hạng mục phụ trách thông qua hệ thống trực tuyến của chương trình. Theo đó, việc đánh giá
sẽ được thực hiện dựa trên bảng tiêu chuẩn đánh giá được cung cấp bởi Ban tổ chức theo
từng chủ đề chấm điểm. Các bảng điểm sau khi hoàn tất sẽ được các giám khảo đăng tải lên
các thư mục trực tuyến cho từng hồ sơ dự thi.
Thảo luận nhóm
Theo mỗi hạng mục, sẽ có một buổi họp thảo luận về các hồ sơ đăng ký giữa thành viên các
nhóm Ban giám khảo phụ trách hạng mục đó và được dẫn dắt bởi Trưởng và Phó Ban giám
khảo. Khi đó nhóm sẽ có phần đánh giá chung cho từng hồ sơ. Tùy trường hợp cần thiết, Ban
giám khảo có thể nhờ hỗ trợ từ các cố vấn liên quan trong các lĩnh vực tài chính, kinh tế, khoa
học và xã hội để có thể quyết định số điểm cuối cùng của các chủ đề. Bảng điểm cuối cùng
của từng hồ sơ phải bao gồm cả phần điểm định lượng và một số nhận dinh tóm tắt cho riêng
từng chủ đề.
Tổng hợp điểm số
Ban tổ chức sẽ điều hành buổi tổng kết điểm và lập danh sách điểm số của các hồ sơ gửi về
theo cả 3 hạng mục. Trong danh sách này, những hồ sơ đạt số điểm từ 75 trở lên trên 100
điểm tối đa sẽ được chọn và chỉ bao gồm 25% trên tổng số hồ sơ lọt vào vòng 2.
Xét điểm lần cuối
Danh sách chọn sẽ được gửi đến Trưởng và các Phó Ban giám khảo và có thể sẽ được gửi
ngược lại lần nữa đến các trưởng nhóm tương ứng trong trường hợp các trưởng nhóm muốn
cân nhắc lại kết quả. Nếu cần thiết, các Phó Ban sẽ họp lại với Trưởng ban và thực hiện điều
chỉnh điểm số của một hoặc nhiều hồ sơ. Danh sách tối đa 25% tổng số hồ sơ của vòng 2 đã
điều chỉnh cuối cùng sẽ được chuyển cho Ban tổ chức để thông báo kết quả đến các đơn vị
dự thi đã vượt qua vòng 2 và được chọn tham dự trại huấn luyện cùng sự kiện thuyết trình
bảo vệ ý tưởng.

Ý kiến nhận định
Các nhóm Ban giám khảo phải đưa ra danh sách cuối cùng những hồ sơ được chọn sau vòng
2 với những nhận định chi tiết cho từng hồ sơ. Các giám khảo cần tập trung cụ thể cho việc
hoàn thiện các hồ sơ để tăng cơ hội chiến thắng trong sự kiện thuyết trình bảo vệ ý tưởng.
Thông qua những ý tưởng gửi về, Ban tổ chức sẽ chọn ra giám khảo phù hợp trở thành huấn
luyện viên cho từng đơn vị được chọn. Thông tin về huấn luyện viên sẽ đi kèm kết quả các
đơn vị chiến thắng vòng 2 và thông báo về chương trình trại huấn luyện. Huấn luyện viên có
thể là một trong những thành viên Ban giám khảo, từ Ban tổ chức hoặc từ các đơn vị khác.

Sự kiện thuyết trình bảo vệ ý tưởng
Trong suốt sự kiện bảo vệ ý tưởng, các nhóm Ban giám khảo sẽ được chia ra và mỗi tổ chức
đại diện trong Ban giám khảo sẽ sở hữu một phiếu bầu. Các tổ chức có thề bầu chọn các vị
trí nhất, nhì, ba trong số các đơn vị dự thi lọt vào vòng chung kết. Theo đó, các số điểm sẽ
được tổng kết và thông tin người chiến thắng sẽ được công bố.

