
Thể lệ và đăng ký tham dự cuộc thi 

VIETNAM HACKATHON DAY 2018 
Cuộc thi Vietnam Hackday 2018 do Hiệp hội Phần Mềm và Dịch vụ CNTT Việt 

Nam (VINASA), Câu Lạc Bộ Việt Nhật (VJC) và Hiệp hội Nội dung số tỉnh 

Okinawa (OADC) phối hợp tổ chức từ ngày 27/08 – 28/08/2018 với chủ đề “Smart 

City– Thành phố thông minh”. Cuộc thi dành cho các sinh viên CNTT tại các 

trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các kỹ sư, lập trình viên 

làm việc tại các công ty CNTT 

Các bạn thí sinh tham gia cuộc thi có thể tìm hiểu những điều lệ quan trọng của 

cuộc thi và giải thưởng để có thêm thông tin trong quá trình tham gia cuộc thi.  

   

ĐỐI TƢỢNG THAM GIA 
+ Sinh viên CNTT tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 

+ Các kỹ sư, lập trình viên làm việc tại các công ty CNTT 

+ Quốc tịch Việt Nam 

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 
+ Hiệp hội Phần Mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)  

+ Câu Lạc Bộ Việt Nhật (VJC)  

+ Hiệp hội Nội dung số tỉnh Okinawa (OADC) 

 

THỂ LỆ CUỘC THI 

1)    Vòng 1: Đăng ký tham gia 
+ Thời gian: 20/07 - 20/08/2018 

+ Số lượng đăng ký: không giới hạn 

+ Hình thức đăng ký:  

 - Thí sinh đăng ký dự thi theo nhóm: 2 - 5 người/nhóm.  

 - Các nhóm dự thi điền thông tin theo mẫu của Ban Tổ chức, hoặc Các đội chơi 

đăng ký tham gia trực tiếp qua website: Hackathon.vjc.org.vn  

+ Lệ phí tham gia: miễn phí 

+ Hết thời gian đăng ký, căn cứ theo hồ sơ dự thi học sinh gửi về Ban tổ chức sẽ 

tiến hành sơ loại và chọn ra 10 nhóm đi tiếp vào vòng 2. Thời gian thông báo kết 

quả: 21/08/2018 

 

2)  Vòng 2: Vietnam Hack Day 

+ Thời gian: 27/8 – 28/8/2018 

+ Số lượng: 10 nhóm dự thi 



+ Hình thức:  

       - Các đội thi sẽ tham gia thi đấu trong 2 ngày tại Cung Trí Thức Thành Phố –

Số 1 Tôn Thất Thuyết , Cầu Giấy, Hà Nội. (Chương trình chi tiết, tham khảo tại 

đây/file đính kèm) 

       - Sau 2h trao đổi ý tưởng, các đội sẽ có 15h coding cho sản phẩm demo 

         

3) Vòng 3: Presentation 
+ Thời gian: ngày 28/8/2018 

+ Số lượng đội thi: 10 nhóm đã tham gia. 

+ Hình thức: trình diễn và thuyết trình về dự án. Mỗi nhóm sẽ có 10 phút thi: 7 

phút trình bày về dự án và 3 phút phản biện với Ban giám khảo. 

+ Điểm số của Ban Giám khảo: Ý tưởng, Thiết kế, Khả năng lập trình, Trình bày 

 

4)    Cơ cấu giải thƣởng: 
+ 01 Giải Nhất:  

        -  Tiền mặt: USD 1000 

        -  Chứng nhận của Ban tổ chức cho các thành viên trong nhóm 

        -  Được sang hỗ trợ sang Nhật (vé máy bay, ăn ở cho 3 thành viên) tham gia 

thi đấu vòng  chung kết tại tỉnh OKINAWA, Nhật Bản . 

 

+ 01 Giải Ý Tưởng:  

      - Tiền mặt: USD 250 

      - Chứng nhận của Ban tổ chức cho các thành viên trong nhóm 

   

+ 02 Giải Triển vọng:  

- Tiền mặt: USD 150 

- Chứng nhận của Ban tổ chức cho các thành viên trong nhóm. 

+ Các nhóm tham gia dự thi đều nhận được Chứng nhận tham gia của Ban tổ chức 

  

QUY ĐỊNH VỀ CUỘC THI 
 

1) Nội dung đưa ra phải là những ý tưởng mới, không sao chép. Ban tổ chức không 

chấp nhận những ý tưởng là bộ phận của công trình nghiên cứu, đề tài NCKH hay 

luận án, khóa luận tốt nghiệp nào đó đã được công bố hoặc được đánh giá. 

 

2) Người dự thi cam kết chịu trách nhiệm về quyền sở hữu dự án dự thi. Ban tổ 

chức không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các phát sinh tranh chấp liên quan tới 

quyền sở hữu, quyền tác giả dự án.  

 

3) Bằng việc tham gia cuộc thi này, người dự thi đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 



quyền tác giả và quyền liên quan tới dự án dự thi cho Ban tổ chức theo quy định 

của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, bao gồm các quyền sau: 

+  Công bố hoặc cho phép người khác công bố dự án dự thi; 

+  Làm tác phẩm phái sinh; 

+  Trình  bày dự án dự thi trước công chúng; 

+  Sao chép dự án dự thi; 

+  Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao dự án dự thi; 

+  Truyền đạt dự án dự thi tới công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, 

mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; 

+  Cho thuê bản gốc hoặc bản sao dự án dự thi. 

Ban tổ chức không phải xin phép hoặc trả nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất 

khác cho người dự thi. 

4) Học sinh là con, em của các thành viên trong Ban giám khảo, Ban tổ chức 

không được tham gia dự thi. 

 

5) Ban tổ chức có quyền quyết định cuối cùng về dự án đạt giải. 

 

6)Trong trường hợp giải thưởng đã được trao đến người dự thi nhưng phát sinh 

những khiếu nại liên quan đến dự án dự thi, người nhận giải có trách nhiệm giải 

quyết mọi khiếu nại liên quan. Nếu có bằng chứng xác thực cho việc dự án dự thi 

đã được nhận giải vi phạm quy định tại thể lệ này, Ban tổ chức có quyền thu hồi 

giải thưởng. 

 

7) Nếu có vấn đề phát sinh trước, trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề đó nằm ngoài 

quy định đang có, Ban tổ chức giữ toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử 

lý. 

 

Thông tin chi tiết về cuộc thi cập nhật tại: 

• Website sự kiện:  http://hackathon.vjc.org.vn/vi/homepagevn/ 

• Fanpage chƣơng 

trình: https://www.facebook.com/HiephoiphanmemvadichvuCNTTVietnam/ 

 

 

 


