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MỤC TIÊU – Ý NGHĨA CUỘC THI

AIoT & SMART 
CITIES 2019

Cơ hội đặc biệt để các Doanh

nghiệp khẳng định và nâng cao hình ảnh, uy tín

thương hiệu, đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ
cộng đồng khởi nghiệp đưa CNTT trở thành nền

tảng cho sự phát triển và hiện đại hóa đất nước.

Đây là cuộc thi đầu tiên

tính đến hiện nay về chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI)

và Internet vạn vật kết nối (IoT) tại Việt Nam do

cộng đồng khởi nghiệp TPHCM tổ chức trên

phạm vi toàn quốc.

Mục đích giao lưu, chia sẻ các kiến thức và

kinh nghiệm về khởi nghiệp; khơi nguồn ý

tưởng – phát triển sản phẩm từ ý tưởng khởi

nghiệp đổi mới, sáng tạo; gọi vốn từ các nhà

đầu tư thiên thần/quỹ đầu tư.

Tìm kiếm các giải pháp có tính sáng tạo và khả thi

cao phục vụ cho sự phát triển của TP.HCM và đất

nước. Góp phần hiện thực hóa các chính sách và

những hỗ trợ của thành phố về khởi nghiệp, phát

huy và nâng cao vai trò “đầu tàu” của TP.HCM.



MỤC TIÊU – Ý NGHĨA CUỘC THI

AIoT & SMART 
CITIES 2019

 Những giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) & IoT mới

 Được đặt hàng từ các tổ chức – doanh nghiệp

 giải quyết các bài toán cụ thể

 Những nâng cấp – tự động hóa ở mức cao cho các ứng

dụng đang có trong các ngành kinh tế, xã hội, cộng đồng….

khi đưa AI vào



 Bảo trợ: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

 Đơn vị Tổ chức: Vườnươm Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung (QTSC Incubator)

 Đồng hành Chính

- Hội Tin học TPHCM

- Tập đoàn BOSCH

- Hội Tin học Việt Nam

- Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 



 Hỗ trợ tổ chức:

- Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp – Saigon Innovation Hub (SIHUB)

- Câu lạc bộ ươm tạo Doanh nghiệp TP.HCM (HiN)

- Công viên phần mềm ĐH Quốc gia TP.HCM (ITP)

- Trung tâmươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (ĐH Bách khoa TP.HCM)

- Trung tâmươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao (AHBI)

- Vườnươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTPiC)

- Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Trẻ BSSC



 Hỗ trợ tổ chức:

- Trung tâm chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐH Quốc gia Hà Nội

- Vườnươm Sông Hàn (Đà Nẵng)

- Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (Cần Thơ)

- Viện Trí tuệ nhân tạo (VAIC)

- Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam

- Cộng đồng IOT TPHCM; IOT Application

- Công ty Vsys

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc



THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC:

ĐẠI DIỆN CÁC TỔ CHỨC – DOANH NGHIỆP

• Mr. Lâm Nguyễn Hải Long: Chủ tịch HCA, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang 

Trung

• Mr. Vũ Anh Tuấn:  Giám đốc vườn ươm DN phần mềm Quang Trung, TTK HCA 

• Mr. Đinh Anh Khoa - Đại diện BOSCH VN

• Mr. Nguyễn Tấn Huynh, Tổng giám đốc Viên Trí tuệ nhân tạo (VAIC)

• Mr. Lê Thành Nguyên, Giám đốc vườn ươm DN công nghệ cao (SHTPiC)

• Ms. Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp BSSC

• Ms. Sunny Lan: Giám đốc Công ty Truyền Thông SUNNY DIGITAL

• Mr. Nguyễn Công Toàn: vườn ươm DN phần mềm Quang Trung, Thư ký BTC



Vòng

Sơ Tuyển

Vòng

Bán Kết

Vòng

Chung kết

THỜI GIAN - HÌNH THỨC - PHẠM VI

DIỄN RA TOÀN QUỐC

Tháng 5-6/ 2019 Tháng 7-8-9/ 2019 Tháng 9-10/ 2019

30 

Dự án/ Ý tưởng

(mỗi bảng/khu vực)

50% 

Dự án/Ý tưởng

30 

Dự án/Ý tưởng



ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, NHÓM Ý TƯỞNG, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ

ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH VỰC AI & IOT 

PHỤC VỤ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH

VÀ THÔNG MINH HÓA CÁCỨNG DỤNG CỦA TỔ CHỨC - DN



BOSCH
(tài trợ Thiên thần)

Tự do

Bảng 1 Bảng 2 Bảng 3

Trong Tài chính/ Ngân hàng/             Thanh

toán thẻ
Trong Công nghiệp/ Tự động hóa Trong Mạng xã hội/ Mạng xã hội kinh doanh

Trong Quản lý Nhà nước Nông nghiệp công nghệ cao Trong Thương mại/ thương mại điện tử

Trong Giáo dục 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

- -

Dành cho các nhóm đã-đang nghiên cứu, các dự

án chưa thương mại hóa (và không trùng với Bảng

1&2)

NHÓM NGÀNH THAM GIA CUỘC THI



TIÊU CHÍ XÉT CHỌN

1. Tính mới, tính sáng tạo

(20%)

3. Hiệu quả kinh tế, khả thi trong kinh doanh

(25%)

2. Ứng dụng kĩ thuật, công nghệ

(20%)

5. Khả năng trình bày

(5%)

4. Tác động xã hội

(25%)

6. Các bài dự thi nộp sớm nhất

(5%)



GIẢI THƯỞNG

Giải Nhất:

316 triệu

Giải Nhì:

158 triệu

Giải 3:

79 triệu

+ Tiền mặt trị giá 40 triệu

+ 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 20 triệu. 

+ 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 10 triệu

+ 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

Tổng giá trị/Nhóm ngành

553.000.000 đồng



Cơ cấu giải thưởng

Nhóm ngành có Tài trợ Thiên thần

Giải thưởng 

1 Giải Nhất: 40.000.000 đồng

1 Giải Nhì: 20.000.000 đồng

Bảng 1 (2 giải Ba), Bảng 2 (1 giải ba): 10.000.000 đồng

Hỗ trợ ươm tạo nhóm đoạt giải

(Hỗ trợ gián tiếp)  
483,000,000 đồng

Cơ cấu giải thưởng

Các Nhóm ngành chưa có Tài trợ Thiên thần

Các nhóm đã - đang nghiên cứu, các dự án chưa thương mại hóa

(vẫn tiếp nhận các mức tài trợ trong quá trình diễn ra cuộc thi,

Riêng tài trợ Thiên thần chỉ đến giữa vòng 1)

Giải thưởng 

1 Giải Nhất: 20.000.000 đồng

1 Giải Nhì: 10.000.000 đồng

4 Giải Ba: 5.000.000 đồng

Hỗ trợ ươm tạo nhóm đoạt giải

(Hỗ trợ gián tiếp) 
(tùy vào nhà tài trợ nhận ươm tạo) 



GIẢI THƯỞNG TINH THẦN

Giao lưu, chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm về khởi nghiệp

Khơi nguồn ý tưởng – hoàn thiện ý tưởng - phát triển sản phẩm từ ý tưởng

khởi nghiệp

Gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần/quỹ đầu tư.

Hỗ trợ Đào tạo, Tư vấn

Tăng cường kết nối – Phát triển sản phẩm, dịch vụ

Truyền thông quảng bá về ý tưởng, sản phẩm, giải pháp hay doanh nghiệp

Và Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương…



THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN:
• Là các chuyên gia hàng đầu, uy tín trong các mảng ngành:

• Chuyên gia công nghệ mảng AI, IOT, Bigdata….

• Chuyên gia tài chính

• Chuyên gia thị trường

• Chuyên gia xây dựng mô hình kinh doanh

• Chuyên gia tư vấn phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp

• Thành viên Ban tổ chức



THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN:

CÁC CHUYÊN GIA UY TÍN

• Mr. Hà Thân – Tổng giám đốc công ty cổ phần Tin học Lạc Việt

• Mr. Phí Anh Tuấn – Giám đốc công ty tư vấn P.A.T

• Mr. Thoại Nam – Trưởng khoa – Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính. 

• Mr. Triệu Hiệp Lộc – Chủ tịch cộng đồng IoT TPHCM

• Mr. Đinh Anh Khoa – đại diện Bosch (mảng đổi mới sáng tạo mô hình doanh nghiệp)

• Mr. Dương Hoàng Phúc – đại diện Bosch (mảng tài Chính)

• Mr. Lê Thành Huy – đại diện Bosch (mảng Big data & AI)

• Mr. Nguyễn Văn Tuấn – đại diện Bosch (mảng Smart city & IoT)

• Mr. Lương Ngọc Tuấn – Sáng lập và Giám đốc công ty cổ phần Hệ thống Việt (Vsys)





Hội thảo Khoa học 

Nghiên cứu và ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo (AI)

tại TP. Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2019 - 2025





Link download bộ hồ sơ dự thi: http://hca.org.vn/thu-moi-tham-du-cuoc-thi-aiot-smart-cities-2019/

Thông tin về cuộc thi, vui lòng liên hệ đại diện BAN TỔ CHỨC:

Vườn Ươm Doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung

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

Số điện thoại: 028.5437.1161 - 028.3891.8889

@ Ms. Nguyễn Thị Thu Hồng – admin chương trình

DD: 0792.944.989 – Mail: hongnguyen@vbi.com.vn

@ Sunny Lan (Ms) – Phụ trách đối ngoại

DD: 0933 500 393; Mail: sunnylan.hcm@gmail.com

@ Nguyễn Công Toàn (Mr.) - Ban thư kí.  DD: 0901 229 725 

Email: congtoan@vbi.com.vn – nguyencongtoan2002@gmail.com
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CẢM ƠN! 


