
 

 

GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2019 – “SỨC MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ” 

 

Chủ đề mới của Giải thưởng khẳng định tầm quan trọng của các sản phẩm công nghệ 

thông tin ứng dụng công nghệ mới, bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh 

mẽ hiện nay, góp phần tạo ra những sản phẩm, ứng dụng thông minh phục vụ phát triển nền 

kinh tế số.   

Đặc biệt năm 2019, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần đầu tiên sau 14 năm sẽ tiếp nhận 

các bài dự thi chưa hoàn thiện, có thể ở dạng ý tưởng demo và có mong muốn được phát triển, 

thị trường hóa. Đây là cơ hội rất lớn cho các startup có thêm cơ hội được đầu tư và phát triển 

sản phẩm. 

Cụ thể, Giải thưởng NTĐV 2019 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin có 3 hệ thống sản 

phẩm chính: 

 Sản phẩm Số Triển vọng 

 Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động 

 Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp 

 

Riêng hệ thống sản phẩm CNTT Khởi nghiệp sẽ có 2 hạng mục đăng ký dự thi: 

 CNTT Khởi nghiệp thành công: Dành cho các sản phẩm khởi nghiệp đã hoàn thiện 

và đã có ứng dụng trong thực tế. 

 CNTT Khởi nghiệp sáng tạo: Dành cho các sản phẩm khởi nghiệp đang ở dạng ý 

tưởng cần được hỗ trợ nguồn lực để phát triển hoàn thiện sản phẩm và tư vấn, định 

hướng chiến lược phát triển cho sản phẩm. 

Tham gia hạng mục CNTT Khởi nghiệp sáng tạo, các thí sinh có cơ hội nhận được 

sự tư vấn, hỗ trợ tài nguyên từ các chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin, các 

doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước mà đi đầu là Tập đoàn VNPT. 
 

 Các chủ đề dự thi hạng mục Giải thưởng CNTT Khởi nghiệp sáng tạo: 

Gồm 6 chủ đề 

 Trí tuệ nhân tạo (AI): Xây dựng các ứng dụng như: 

- Image recognition / Data analytics / Knowledge discovery / Voice recognition / Data 

classification / Content generation / Sentence comprehension / Environment recognition / 

Language recognition / Movement recognition / Translation / Action plan... 

 Vạn vật kết nối – Nông nghiệp thông minh (IoT - Smart Agriculture): Xây dựng các 

ứng dụng như:  

- Soil Monitoring / Water Management / Smart crop monitoring / Smart climate & 

monitoring & forecast / Smart equipment monitoring, ... 

 Dữ liệu lớn (Big Data): Xây dựng các ứng dụng như: 

- Telecommunications: Revenue assurance & price optimization, customer churn 

prevention, Campaign management & customer loyalty, Mobile user location analysis, 

Network optimization, … 



 

- Retail/Consumer: Market & consumer segmentation, Event & behavior based targeting, 

… 

- Finances & Frauds Services: Credit risk, Credit scoring, Credit analysis, Risk analysis & 

management, Fraud detection & security analysis, Abnormal trading pattern analysis, … 

- Web & Digital media: Large-scale clickstream analysis, Ad targeting analysis, 

forecasting, optimization, Campaign management, … 

- Health & Life sciences: Disease pattern analysis, Campaign and sale optimization, ... 

- Ecommerce & customer services: cross channel analysis, Recommendation engine, … 

 Telecom API: Xây dựng các ứng dụng sms, voice, ussd, data, ... kết nối với hệ thống 

mạng di động thông qua các thư viện API: 

- Communication APIs / Mobile Identity APIs / Mobile Data APIs / Mobile Payment APIs 

/ Mobile Campaign APIs / Socialization APIs  

 Chuối khối (Block chain): 

- Sharing economy / CtoC / PtoP / Block chain / Token services / Personalize / 

Subscription / On-demand / Utilize vending machine, ATM, etc… / Vitalizing local 

economy / Agriculture / Civic tech / Space tech... 

 Thực tại ảo/ Thực tế tăng cường (VR/AR): 

- Entertainment / Real estate / For retail / Travel / Construction / Employee training / 

Telepresence / Education ... 

 Quy trình hỗ trợ nguồn tài nguyên VNPT cho các startup dự thi Giải thưởng Nhân 

tài Đất Việt 2019 

 Vòng sơ tuyển 

Căn cứ theo chủ đề của cuộc thi, các thí sinh sẽ đăng ký sản phẩm dự thi kèm theo đăng 

ký nguồn tài nguyên VNPT sẽ khai thác để phát triển sản phẩm. Trách nhiệm trong giai 

đoạn này bao gồm: 

-        Tổ công tác hỗ trợ:  

o Truyền thông về các nguồn tài nguyên (tài liệu mô tả, giới thiệu. Định dạng pdf/ppt). 

o Truyền thông về cách thức sử dụng nguồn tài nguyên (tài liệu mô tả, hướng dẫn. Định 

dạng pdf/ppt). 

o Giải đáp thắc mắc online (qua các cuộc họp báo tại các địa điểm + livestream). 

-  Ban tổ chức cuộc thi:  

o Cung cấp các tài liệu hướng dẫn, mô tả, giới thiệu nguồn tài nguyên public trên internet 

tại địa chỉ website chính thức của cuộc thi. 

o Phối hợp triển khai giải thưởng. 



 

 Vòng sơ khảo 

Sau khi lựa chọn được 10 sản phẩm vào vòng sơ khảo, các sản phẩm sẽ được hỗ trợ kết 

nối, sử dụng nguồn tài nguyên VNPT dưới các hình thức onsite hoặc online, về các vấn 

đề kỹ thuật/kinh doanh/định hướng. Tổng thời gian tư vấn là không quá 12 giờ/sản phẩm 

(tương đương 1.5h/sản phẩm/tuần) 

- Hỗ trợ onsite 

+  Các sản phẩm trong vòng sơ khảo được tư vấn trực tiếp từ các đầu mối chuyên gia phụ 

trách mảng tài nguyên đã đăng ký tập trung tại trụ sở của VNPT hoặc thông qua các 

cuộc họp trực tuyến tập trung. 

+  Nội dung tư vấn bao gồm:  

++  Tư vấn hướng dẫn sử dụng, khai thác tài nguyên VNPT trong việc phát triển sản phẩm. 

++  Tư vấn về định hướng kinh doanh sản phẩm. 

- Hỗ trợ online 

 Ngoài thời gian tư vấn onsite, các sản phẩm cũng sẽ được hỗ trợ online thông qua các 

hình thức: email, sms, skype, … 

 Vòng chung khảo 

Các sản phẩm vào vòng chung khảo và các sản phẩm có tiềm năng hợp tác sẽ được 

VNPT và các đối tác của VNPT tư vấn, hướng dẫn để phát triển, hoàn thiện sản phẩm. 

Định hướng hợp tác của các sản phẩm trong vòng chung khảo với VNPT có thể bao gồm 

nhưng không giới hạn các hình thức như sau: 

- Hoàn thiện, hợp tác, ký hợp đồng kinh doanh sản phẩm dịch vụ trên nền tảng của VNPT; 

- Đầu tư trực tiếp từ VNPT hoặc các đối tác công nghệ của VNPT; 

- Thành lập các đơn vị joint venture, M&A (mua bán/sát nhập) sản phẩm. 

 Lịch trình cuộc thi trong lĩnh vực CNTT Khởi nghiệp, hạng mục CNTT Khởi 

nghiệp sáng tạo: 

 Cuộc thi trong hạng mục CNTT Khởi nghiệp sáng tạo diễn ra theo 03 vòng bao gồm:  

 Vòng sơ tuyển: Gửi hồ sơ thi ý tưởng, demo sản phẩm 

- Thời gian: nhận hồ sơ: 18/4/2019 - 18/7/2019; thông báo kết quả ngày 01/8/2019. 

- Hồ sơ đăng ký dự thi và 01 video clip (dài 05-07 phút) giới thiệu sơ bộ về tác giả, trình 

bày ý tưởng, sản phẩm demo của tác giả. 

-  Hết thời gian đăng ký, căn cứ theo hồ sơ gửi về Ban Giám khảo sẽ tiến hành sơ loại và 

chọn ra 10 nhóm đi tiếp vào vòng 2.  

 Vòng sơ khảo: Phát triển sản phẩm hoàn thiện 

- Thời gian: 01/8/2019 - 01/11/2019 

- 10 thí sinh/nhóm thí sinh được lựa chọn có thời gian 03 tháng (Từ 01/8 – 01/11) để phát 

triển sản phẩm, lập trình và phát triển sản phẩm hoàn thiện có sự hướng dẫn, hỗ trợ của 

các chuyên gia VNPT và các chuyên gia CNTT tại các doanh nghiệp lớn. 



 

-  Các nhóm đăng ký hỗ trợ tài nguyên từ VNPT và các đối tác của VNPT theo 6 lĩnh vực 

đề bài của cuộc thi để được phối hợp hỗ trợ phát triển sản phẩm trong thời gian 03 tháng. 

 Vòng chung khảo: Thuyết trình và bảo vệ sản phẩm 

- Thời gian dự kiến: 13/11/2019 

- Địa điểm: Hà Nội  

- Mỗi nhóm có 30 phút trình bày và phản biện trực tiếp với Ban Giám khảo 

- Chi phí đi lại của các nhóm miền Trung và miền Nam do BTC hỗ trợ. 

- Các sản phẩm được lựa chọn sẽ được tôn vinh tại Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp 

trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). 



 

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT  

 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005, 

các đơn vị đồng tổ chức là: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Báo Dân trí. 

Đến nay, Giải thưởng đã bước sang năm thứ 15 trên chặng đường hình thành và phát triển với 

nhiều thay đổi và mở rộng. 

 

 Những chặng đường phát triển: 

- Năm 2005 - 2008: Lĩnh vực Công nghệ Thông tin 

- Năm 2009: Mở rộng thêm Lĩnh vực Khoa học 

- Năm 2010: Mở rộng thêm Lĩnh vực Y dược  

- Năm 2013: Mở rộng thêm Lĩnh vực Môi trường  

- Năm 2014: Mở rộng thêm giải Khuyến tài 

- Năm 2018: Mở rộng thêm giải Sản phẩm số triển vọng và tăng giá trị giải thưởng 

- Năm 2019: Mở rộng thêm giải CNTT Khởi nghiệp Sáng tạo 

 

 Những cái nhất của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 

- Giải thưởng lớn nhất về Công nghệ Thông tin tại Việt Nam 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là giải thưởng lớn nhất và uy tín nhất hiện nay tại Việt 

Nam với các hệ thống sản phẩm dự thi bao trùm cả 3 lĩnh vực: Sản phẩm số triển vọng; 

Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp; Sản phẩm CNTT Kết nối. Di động. 

- Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ 

chính 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính 

cho Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 11 năm liên tiếp từ 2005 đến nay, cùng với đơn vị tổ 

chức Báo Điện tử Dân trí. 

- Giải thưởng có tính xã hội cao nhất 

 Giải thưởng Nhân tài Đất Việt là một Giải thưởng mở dành cho tất cả mọi đối tượng dự 

thi trong xã hội, từ những người không chuyên đến chuyên nghiệp, từ nhân dân trong 

nước đến kiều bào nước ngoài, ở mọi lứa tuổi.  

- Giá trị Giải thưởng cao nhất 

Tổng trị giá Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. 

- Giải thưởng có sức sống nhất 

15 năm là một chặng đường dài của một Giải thưởng, và cũng là chặng đường đủ để 

khẳng định uy tín cho Giải thưởng. Tính đến nay, Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng có sức 

sống mãnh liệt nhất so với các Giải thưởng khác tại Việt Nam.  

- Giải thưởng có Ban Giám khảo làm việc độc lập hoàn toàn với Ban Tổ chức 

Với Hội đồng Ban Giám khảo là những nhà khoa học, những chuyên gia hàng đầu trong 

lĩnh vực Công nghệ thông tin, các sản phẩm tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đều 

được xem xét, đánh giá và phân tích kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. 

- Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - Bệ phóng cho những tài năng Công nghệ Thông tin 

Trong số các sản phẩm Công nghệ Thông tin đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nhân tài 

Đất Việt, đã có không ít những sản phẩm đã và đang khẳng định tiếng nói, sức mạnh và 

nguồn lực của chính các tài năng Việt trên trường quốc tế. 



 

 

 Thông tin về các đơn vị tổ chức: 

 

Báo Điện tử Dân trí  

Dân trí là tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam với tôn chỉ Nhân văn- Nhân bản- Nhân ái. Tổng 

biên tập báo Dân trí là Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.   

Dân trí còn là tờ báo với các hoạt động xã hội nổi bật, bao gồm Quỹ nhân ái, hoạt động xây cầu 

Dân trí, phòng học Dân trí tại khắp các địa phương trên cả nước. Hiện đã có 18 phòng học, 14 

cây cầu đã và đang được hoàn thành ở nhiều địa phương. Quỹ nhân ái mỗi tuần kết chuyển 

hàng tỉ đồng từ các nhà hảo tâm tới tay người nghèo mỗi tuần. 

 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT 

VNPT là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Viễn thông - CNTT tại Việt Nam. Đảm nhận vai trò 

vừa là nhà tài trợ chính vừa là đồng tổ chức Giải thưởng, đồng hành với Nhân tài Đất Việt trên 

chặng đường 15 năm, VNPT đã, đang và sẽ tiếp tục chắp cánh ước mơ cho nhiều sản phẩm 

được bay xa, vì sự phát triển của xã hội, đúng với tâm niệm và sứ mệnh vì Cuộc sống đích 

thực, mang cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam và cho toàn xã hội. 

 

Các đơn vị bảo trợ, tài trợ Giải thưởng 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 được bảo trợ bởi: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ 

Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.  

 

Đồng hành cùng giải thưởng còn có các đơn vị tài trợ: Nhà tài trợ chính: Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam (VNPT); Nhà tài trợ Kim cương: Vingroup, Vietcombank, Vietnam 

Airlines, Nhà tài trợ vàng: Dược phẩm Eco, ABBank, SunGroup, Agribank; Nhà tài trợ Vận 

chuyển: Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific.  

 

Về hoạt động truyền thông, Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media vinh dự là đơn vị bảo trợ 

truyền thông cho giải thưởng này cùng các Báo bảo trợ thông tin có uy tín: Báo Điện tử Dân trí, 

Báo điện tử VnMedia, Tạp chí Xã hội Thông tin, Báo Bưu Điện Việt Nam, Báo Công Thương, 

Báo Đầu Tư, Báo Hà nội mới, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ... 


