
 

 

QUY CHẾ CUỘC THI 

AIOT & SMART CITIES 2019 

 

1. Điều kiện tham gia:  

Đối tượng là công dân Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, có ý tưởng/ giải 

pháp kỹ thuật trên nền tảng AI và IoT đều có quyền đăng ký tham dự.  

Người dự thi đăng ký các ý tưởng, sản phẩm tham gia cuộc thi, được gọi chung là dự án. 

Dự án đăng ký tham gia vào các Bảng: 

+ Bảng 1: mảng ngành……. 

+ Bảng 2 : mảng ngành……. 

+ Bảng 3 (Tự do): mảng ngành……. 

Nhân viên có ký hợp đồng toàn thời gian hoặc bán thời gian với các đơn vị thuộc thành phần 

Ban Tổ chức hoặc Đơn vị tài trợ không được phép tham gia (kể cả người thân của nhân viên, 

gồm: vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em ruột và con cái) 

 

 Các bảng thi: 

BOSCH 

(Tài trợ Thiên thần) Bảng 3 (Tự do) 

Bảng 1 Bảng 2 

 Trong Tài chính/      ngân 

hàng/ Thanh toán thẻ 

 Trong Công nghiệp/  

Tự động hóa 

 Trong mạng xã hội/ mạng xã hội 

kinh Doanh 

 Trong Giáo dục 
 Nông nghiệp công 

nghệ cao 

 Trong Thương mại/ Thương mại 

điện tử 

 Trong Quản lý Nhà nước  Trong Giao thông 
 Trong Du  lịch / Khách sạn/ Nhà 

hàng 

 Trong Tài nguyên/ môi 

trường 

  Trong Quản lý/ Quản trị doanh 

nghiệp 

  
 Trong Y tế 

  
 Các ý tưởng đã/đang nghiên cứu 

nhưng chưa thương mại hóa (không 

trùng với Bảng 1 và 2) 

 

 

 



 

 

2. Cách thức đăng kí: 

 Hồ sơ gồm: 

- Phiếu đăng ký dự thi. 

- Bảng cam kết dự thi (thuộc vườn ươm, nhà đầu tư, quỹ đầu tư..) 

- Bảng mô tả, mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu: hình ảnh, video, … 

- Kế hoạch hành động, phát triển; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính.. 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu đã thành lập). 

- Hình cá nhân từng thành viên, hình chung của nhóm. 

- Các tài liệu khác (nếu có). 

 Hồ sơ gửi về địa chỉ: 

VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM QUANG TRUNG 

Tòa nhà SBI, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12 

Ms. Nguyễn Thị Thu Hồng – 0792.944.989 – hongnguyen@vbi.com.vn 

Mr. Nguyễn Công Toàn – 0901.229.725 – congtoan@vbi.com.vn  

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 30/06/2019. 

Ghi chú: 01 cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhiều dự án/ý tưởng khởi nghiệp 

 

3. Lộ trình cuộc thi: 

 Phạm vi: Toàn quốc. 

- Vòng loại khu vực: sẽ có các vòng loại cho 3 khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) để 

tìm ra các ý tưởng – giải pháp tốt nhất. 

- Vòng sơ tuyển (vòng loại khu vực): mỗi khu vực/ mỗi bảng thi sẽ lấy/chọn tối đa 30 ý tưởng/ 

giải pháp/ sản phẩm. 

- Vòng Bán kết: Chọn 50% trên tổng số lượng dự án/ý tưởng. 

Vòng chung kết: Chọn tối đa 30 dự án/ý tưởng và sẽ bảo vệ trước hội đồng. 

 

4. Đồng thuận với quy định chính thức của cuộc thi:  

Việc tham gia vào cuộc thi này đồng nghĩa với việc thí sinh hoàn toàn đồng ý với các quy 

định chính thức này và quyết định của Ban Tổ Chức, bao gồm những quyết định cuối cùng 

và ràng buộc tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc thi này.  

 

5. Nội dung bài thi: 

 Các bài thi, ý tưởng đã từng đoạt giải ở các cuộc thi khởi nghiệp khác với cùng chủ đề sẽ 

không hợp lệ; 

 Bài thi không được chứa tài liệu vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ 

chức nào, giới hạn quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ tạo thành hành vi vi phạm bản 

quyền; 



 

 

 Là nguyên tác của chính cá nhân, đội hoặc nhóm tham gia;  

 Bài thi không được chứa tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu ngoại trừ tên của Ban Tổ chức mà 

người dự thi được cho phép sử dụng một cách hạn chế trong bài dự thi; 

 Bài thi không chứa nội dung không phù hợp, khiếm nhã, khiêu dâm, bạo lực, hận thù, nói xấu, 

vu khống, tin đồn, bôi nhọ cá nhân/tổ chức khác;  

 Bài thi không chứa nội dung phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, 

khuynh hướng tình dục, hoặc tuổi tác;  

 Bài thi không chứa nội dung tài liệu trái pháp luật, vi phạm hoặc chống lại các quy định hiện 

hành được áp dụng cho phạm vi của cuộc thi 

 Đã đạt được tất cả các quyền, sự đồng ý, chấp thuận và quyền phát hành từ bất kỳ cá nhân 

hay tổ chức liên quan được thể hiện trong tác phẩm. Nếu được yêu cầu, người dự thi phải có 

khả năng cung cấp thông tin thể hiện điều đó dưới dạng văn bản được Ban Tố chức chấp nhận.  

 Các giải pháp tham gia cuộc thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng thực tế 

trong điều kiện của Việt Nam và thể hiện được tính hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật - xã hội, 

không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội. 

 Dự án được quyền nhận sự hỗ trợ của từ nguồn lực bên ngoài trong việc hoàn thiện giải pháp 

của mình. 

 Trong trường hợp có tranh chấp về bài thi, đại diện ủy quyền là người dự thi phải tuân thủ các 

Quy tắc chính thức của cuộc thi. Ban Tổ chức hoàn toàn được miễn trừ khỏi mọi thiệt hai, 

tranh chấp hoặc kiện tụng xảy ra giữa người dự thi và các bên có cá nhân hay tổ chức thương 

mại có liên quan trong tác phẩm. 

 

6. Tiêu chí xác định người chiến thắng:  

Ban tổ chức và Ban giám khảo có thẩm quyền đánh giá bài thi dựa trên các tiêu chí sau đây 

("Tiêu chí đánh giá"): 

 Tính sáng tạo, mới lạ: 20% 

 Ứng dụng kĩ thuật, công nghệ: 20% 

 Tính khả thi trong kinh doanh, hiệu quả kinh tế: 25% 

 Khả năng tác động xã hội: 25% 

 Khả năng trình bày: 5% 

 Các bài dự thi nộp sớm nhất hoặc có giải pháp cập nhật/nâng cấp nhanh nhất mỗi khi cần thay 

đổi hoặc thân thiện với người dùng nhất (qua khả năng giao tiếp): 5% 

Bài dự thi phải tuân thủ với các Quy tắc chính thức của cuộc thi. 

 

7. Cơ cấu giải thưởng  

 Cơ cấu giải thưởng cho các Bảng có nhà tài trợ thiên thần: 

-  01 Giải Nhất: tổng trị giá giải thưởng là 316.000.000đ gồm: 



 

 

+  Chi phí địa điểm làm việc trong 02 năm tại vườn ươm/doanh nghiệp. 

+ Chi phí mentor (tư vấn/cố vấn) trong 02 năm. 

+ Chi phí sử dụng internet/ Hosting trong 2 năm. 

+ Chi phí hỗ trợ quản lý/vận hành nhóm trong 2 năm. 

+ Tiền mặt trị giá 40 triệu. 

 

- 01 Giải Nhì: tổng trị giá giải thưởng là 158.000.000đ: 

+ Chi phí địa điểm làm việc trong 01 năm tại vườn ươm/doanh nghiệp. 

+  Chi phí mentor (tư vấn/cố vấn) trong 01 năm. 

+ Chi phí sử dụng internet/ Hosting trong 1 năm. 

+ Chi phí hỗ trợ quản lý/vận hành nhóm trong 1 năm. 

+ Tiền mặt trị giá 20 triệu. 

 

- 02 Giải Ba: tổng trị giá giải thưởng là 79.000.000đ gồm: 

+ Chi phí địa điểm làm việc trong 06 tháng tại vườn ươm/doanh nghiệp 

+ Chi phí mentor (tư vấn/cố vấn) trong 06 tháng 

+ Chi phí sử dụng internet/ Hosting trong 06 tháng 

+ Chi phí hỗ trợ quản lý/vận hành nhóm trong 06 tháng 

+ Tiền mặt trị giá 10 triệu 

 

 Cơ cấu giải thưởng cho các Bảng không có NTT thiên thần:  

- 01 Giải Nhất: trị giá giải thưởng là 20.000.000đ00 

- 01 Giải Nhì: trị giá giải thưởng là 10.000.000đ00 

- 04 Giải Ba: trị giá giải thưởng là 5.000.000đ 

(không bao gồm chi phí ươm tạo, nếu có từ các nhà đầu tư) 

 

8. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi do Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Phần mềm Quang 

Trung đảm nhiệm. Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi ký các văn 

bản có liên quan đến công tác tổ chức cuôc thi như Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo, 

Ban hành quy chế, thể lệ cuộc thi và quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi,… 

2. Thành lập các Tiểu ban giám khảo để xét các ý tưởng/ giải pháp và sau mỗi vòng thi, Tiểu 

ban giám khảo (TBGK) sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình;  

3. BGK vòng chung kết sẽ là Trưởng các TBGK và các chuyên gia công nghệ/ tài chính/ thị 

trường/ marketing/ doanh nghiệp/ quỹ đầu tư… 

4. Tại các khu vực/ vùng miền sẽ thực hiện các buổi Công bố và Phát động cuộc thi trong sinh 

viên, trường, viện, trong cộng đồng doanh nghiệp. 



 

 

5. Tại ngày tổ chức chung kết sẽ có các hoạt động:  

 Showcase 30++ ý tưởng/ giải pháp/ công nghệ của các nhóm ý tưởng/DN lọt vào vòng Chung 

kết trở lên. 

 Bảo vệ ý tưởng của các nhóm lọt vào chung kết với BGK. 

 Dự kiến tổ chức Pitching gọi vốn cho các ý tưởng khả thi (được các TBGK chọn trong các 

bảng), mỗi bảng chọn 2 đến 3 ý tưởng. 

 Truyền thông, quảng bá cho các hoạt động trong ngày diễn ra chung kết. 

 

9. Yêu cầu về người chiến thắng:  

 Cá nhân, tổ chức chiến thắng cuộc thi sẽ được công bố trong buổi Chung kết. Nếu người chiến 

thắng bị loại vì bất kỳ lý do nào, các giải thưởng có thể được trao cho nhóm khác tuỳ theo 

quyết định của Ban Tổ chức. Dự án đoạt giải phải tự chịu trách nhiệm về khoản thuế thu nhập 

cá nhân (TNCN) và những khoản thuế hoặc lệ phí liên quan đến giải thưởng (nếu có) theo 

quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

 Ban Tổ chức có thể sử dụng thông tin của cá nhân, tổ chức chiến thắng người chiến thắng, bài 

thi hoặc thông tin giải thưởng liên quan cho hoạt động truyền thông, một cách miễn phí trong 

thời hạn vĩnh viễn trên phạm vi toàn thế giới, kể cả cho mục đích quảng cáo hay tiếp thị mà 

không cần thông báo hoặc cần sự cho phép từ cá nhân, tổ chức đó, trừ trường hợp pháp luật 

nghiêm cấm. 

 

10. Điều kiện chung:  

 Ban tổ chức có quyền hủy bỏ, đình chỉ hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của cuộc thi nếu có gian 

lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ yếu tố khác làm ảnh hưởng đến cuộc thi. Ban Tổ chức là đơn vị 

duy nhất được đưa ra các quyết định nói trên. Nếu cuộc thi bị đình chỉ, Ban Tổ chức có thể 

xác định người chiến thắng trong số tất cả bài thi đúng quy định, đủ điều kiện mà Ban Tổ 

chức nhận được đến thời điểm hiện tại theo quy định về chấm thi ở trên. 

 Ban tổ chức có thể tước quyền dự thi của bất kì cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc cản trở các 

hoạt động của cuộc thi. Mọi nỗ lực cố tình phá hoại của bất kì cá nhân, tổ chức nào là hoạt 

động bất hợp pháp có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hình sự và dân sự, Ban Tổ chức 

có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và các biện pháp xử lý khác (bao gồm cả phí luật sư).  

 Quy định và các Phụ lục Quy định của cuộc thi được đưa ra bằng tiếng Anh và tiếng Việt, 

trong trường hợp có sự khác biệt về ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được chọn để áp dụng. 

 

11. Tranh chấp:  

 Tất cả các tranh chấp, khiếu kiện có liên quan tới cuộc thi hay bất kỳ giải thưởng sẽ được giải 

quyết riêng rẽ và tuân theo Luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 



 

 

 Bất kỳ kiện cáo và các yêu cầu, đánh giá và giải thưởng sẽ bị giới hạn khi có chi phí vượt quá 

ngân sách phát sinh, bao gồm cả chi phí liên quan đến cuộc thi này, nhưng không bao gồm lệ 

phí luật sư. 

 Tất cả các vấn đề và câu hỏi liên quan đến việc xây dựng pháp lý, giải thích và thực thi của 

các Quy tắc chính thức này sẽ được quản lý và diễn giải theo đúng Luật của nước Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 

12. Tài chính 

1. Kinh phí dành cho cuộc thi được lấy từ các nguồn sau: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tại địa phương; 

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân. 

2. Kinh phí dành được chi cho các nội dung sau: 

- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng; 

- Tổ chức triển khai các hoạt động của cuộc thi. 

 

13. Bảo hộ sở hữu công nghiệp 

 Việc tham gia cuộc thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.  

 Khi các dự án dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp…), các nhóm dự thi phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí 

tuệ.   

 Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho dự án đăng ký theo qui định hiện hành. Toàn bộ 

chi phí cho việc đăng ký này sẽ do dự án tự chịu trách nhiệm. 

 

14. Điều khoản thi hành 

Thể lệ này đã được Ban Tổ chức xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những điểm chưa hợp lý, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ 

xem xét, sửa đổi cho phù hợp./. 

 

            TM. BAN TỔ CHỨC 

     TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

          

  

 

  

 

 

                          VŨ ANH TUẤN 


