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THÔNG BÁO CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – HACKATHON 2018 
Chủ đề: “Biển - Xưa và Nay” 

 

Hội thảo quốc tế “Engaging with Vietnam - Kết nối Việt Nam” lần thứ 10 
http://www.engagingwithvietnam.org/ 

http://www.engagingwithvietnamconference.org 

 

I. TỔNG QUAN 

- “Cuộc Thi Ý Tưởng Sáng Tạo - Hackathon 2018” với chủ đề “Biển - Xưa và Nay” là một 
hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Engaging with Vietnam - Kết Nối Việt Nam” 
lần thứ 10 (15.12.2018 - 21.12.2018) do Engaging With Vietnam, Đại học Hawaii Manoa 
(Mỹ), Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP.HCM, và Đại học Phan Thiết đồng tổ 
chức.  

- Thông tin đầy đủ về hội thảo có trên trang mạng: http://www.engagingwithvietnam.org/ và 
http://www.engagingwithvietnamconference.org. 

- Hackathon là cuộc thi dành cho các nhóm, xoay quanh việc tìm kiếm và tiếp cận mối quan 
hệ tương tác và đa chiều giữa các yếu tố giáo dục, du lịch, xã hội, di sản, lịch sử, phát triển, 
và công nghệ ... 

 

II. MỤC ĐÍCH 

- Tạo sân chơi để các bạn sinh viên có cơ hội kết hợp những kiến thức đa ngành, liên ngành 
từ trường lớp, hiểu biết xã hội, kinh nghiệm sống, ý tưởng và mơ ước để đưa ra những cách 
tiếp cận, tư duy, đề xuất và tương tác chính sách nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn. 

- Kết nối các bạn sinh viên với những giáo sư, nhà nghiên cứu và hoạt động cộng đồng dày 
dặn kinh nghiệm trong và ngoài nước. 

 

III. ĐỐI TƯỢNG 

Các bạn trẻ từ 18 đến 25 tuổi trong cả nước, cụ thể như sau: 

- Sinh viên đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. 

- Các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học/cao đẳng trong vòng ba năm trở lại. 

- Thí sinh tự do ... 
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Lưu ý: Những bạn đến từ các địa phương ngoài TP.HCM sẽ phải tự túc chi phí đi lại và chỗ ở trong 
suốt thời gian hội thảo diễn ra tại TP.HCM. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí ăn uống trong thời gian 
hội thảo diễn ra tại TP.HCM, chi phí di chuyển giữa TP. HCM và Phan Thiết, và các chi phí ăn ở và 
di chuyển trong thời gian hội thảo diễn ra tại Phan Thiết. 

 

IV. BAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HACKATHON  

Ban Chuyên Môn & Điều Hành 

1. GS. TS. Phan Lê Hà (Đại học Hawaii Manoa, Mỹ) 
2. TS. Ngô Thanh Loan (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM) 
3. TS. Trần Nguyên Khang (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM) 
4. TS. Trần Kiên (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) 
5. ThS. Dương Ngọc Thắng (Đại học Phan Thiết) 
6. ThS. Châu Dương Quang (Đại học bang New York tại Albany, Mỹ) 
7. ThS. Vũ Minh Hoàng (Đại học Cornell, Mỹ) 

 
Ban Hỗ Trợ & Truyền Thông 
 

1. Huỳnh Ngọc Thạch (Sinh viên, Đại học Sư phạm Đà Nẵng) 
2. Nguyễn Xuân Mai (Sinh viên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM) 
3. Nguyễn Thị Minh Hiển (Sinh viên, Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi) 

 

Nhóm Cố Vấn Cho Các Đội Thi (sẽ công bố sau vòng sơ tuyển) 

 

V. HÌNH THỨC THI  

Vòng sơ khảo: từ 01/08/2018 đến 31/08/2018. 

- Điền và gửi mẫu đăng ký thông tin cá nhân tại đường link https://goo.gl/1W754D về cho 
ban tổ chức muộn nhất là ngày 31/08/2018. 

- Mẫu đăng ký bao gồm các câu hỏi về thông tin cá nhân và các câu hỏi liên quan đến sự 
hiểu biết và mối quan tâm của bạn về những vấn đề xã hội. 

- Ban tổ chức sẽ chọn ra 40 ứng viên phù hợp nhất với tiêu chí và tinh thần Hackathon. 40 
ứng viên này cùng với 10 bạn sinh viên đại học Phan Thiết sẽ được chia thành 10 nhóm 
tham dự vòng chung kết từ 15 đến 21/12 tại TP.HCM và Phan Thiết. Kết quả vòng sơ khảo 
sẽ được thông báo muộn nhất là ngày 15/09/2018. 
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- Các bạn được chọn tham gia vòng chung kết sẽ xác nhận tham gia với ban tổ chức và đóng 
phí 200.000 VNĐ chậm nhất ngày 27/09/2018. 

 

Vòng chung kết: 15-21/12/2018  

Hoạt động chính chuẩn bị cho vòng chung kết: 1/10-18/11/2018 

- Trong tuần đầu tiên của tháng 10: các nhóm sẽ tập trung tại trường Đại học Khoa học Xã 
hội & Nhân văn TP.HCM (12 Đinh Tiên Hoàng) để tập huấn, bốc thăm đề tài, gặp gỡ 
thành viên cố vấn, và giải đáp thắc mắc. Yêu cầu các bạn ở xa tham gia buổi tập huấn qua 
hình thức trực tuyến. 

- Sau buổi tập huấn: các nhóm làm việc với thành viên cố vấn về đề tài của mình. Các nhóm 
bắt buộc phải tổ chức chuyến đi thực địa tại địa điểm liên quan đến đề tài (tất cả các địa 
điểm đều nằm trong địa bàn tỉnh Bình Thuận). Mỗi nhóm sẽ được hỗ trợ kinh phí 2 triệu, 
và sẽ được thanh toán sau buổi thi chung kết. 

- Giữa tháng 11: các nhóm sẽ tập trung tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM 
(12 Đinh Tiên Hoàng) để báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về chuyến đi thực địa. 
Yêu cầu các bạn ở xa tham gia buổi báo cáo qua hình thức trực tuyến. 

Vòng chung kết: 15-21/12/2018: 

- Ngày 15/12 tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM: tất cả các nhóm sẽ gặp gỡ 
và giao lưu với một số khách mời và được tham dự các phiên trình bày tham luận của 22 
nghiên cứu sinh nước ngoài trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế “Engaging with 
Vietnam – Kết Nối Việt Nam” lần thứ 10. 

- Ngày 16-19/12: các nhóm tiếp tục làm đề tài và có thể tham dự các phiên báo cáo tại hội 
thảo Kết Nối Việt Nam. 

- Ngày 18/12: Mỗi nhóm thi nộp cho ban tổ chức một bản báo cáo dài tối đa 2 trang gồm 3 
phần sau: 

i. giới thiệu tóm tắt đề tài của nhóm; 

ii. nêu bật ba điểm đột phá về mặt sáng tạo, phương pháp, và cách giải quyết vấn đề; 

iii. lý giải về tính đa chiều và đa ngành trong cách tiếp cận đề tài và tính gắn kết với chủ 
đề cuộc thi Hackathon. 

- Ngày 20/12: các nhóm trình bày đề tài của mình tại Đại học Phan Thiết. Thời gian cho 
mỗi bài thuyết trình là 10 phút, tiếp sau là 5 phút nhận xét và câu hỏi từ ban giám khảo, 5 
phút tiếp theo nữa dành cho các nhóm khác đặt câu hỏi, và nhóm trình bày có 5 phút để 
phản biện và trả lời tất cả các câu hỏi. Tổng số thời gian cho mỗi đội là 25 phút.  

- Ngày 21/12: các nhóm tham gia các hoạt động khác trong khuôn khổ Hội thảo. 
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VI. YÊU CẦU & TIÊU CHÍ CHẤM THI 

1. Ban giám khảo sẽ dựa vào bản báo cáo các nhóm nộp ngày 18/12 và phần trình bày, phần 
phản biện và trả lời câu hỏi của mỗi nhóm ngày 20/12 để chấm điểm. 

2. Ban tổ chức yêu cầu các nhóm tham gia tiếp cận đề tài từ góc độ đa ngành và đa chiều, vừa 
thể hiện một tư duy lý luận tổng thể xuyên suốt, vừa mang tính ứng dụng, thực tiễn, và 
sáng tạo. 

3. Giải pháp đề ra phải thiết thực, dễ thực hiện, không đòi hỏi tốn nhiều kinh phí, và có thể 
thực hiện được bởi chính các bạn sinh viên. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích các nhóm 
đưa dự án/ giải pháp của mình vào thực tiễn ngay sau cuộc thi và chủ động tìm kiếm đối 
tác cùng thực hiện nếu có. Ban cố vấn có thể cùng các nhóm xây dựng đề xuất xin hỗ trợ 
việc thực hiện giải pháp. 

4. Một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các nhóm là sẽ có (những) chuyến đi thực tế để 
quan sát, tìm hiểu, và lắng nghe được tiếng nói của các bên liên quan đến vấn đề được đề 
cập đến trong đề tài. 

5. Ban tổ chức yêu cầu các nhóm tham gia đọc và làm quen với các nguồn tư liệu cũng như 
tận dụng thế mạnh của khoa học công nghệ vào việc thuyết trình ý tưởng. 

6. Ban tổ chức cũng khuyến khích các nhóm sáng tạo kết hợp các hình thức trình bày đa dạng 
để đề tài của mình được truyền tải một cách hiệu quả nhất. 

 

VII. QUYỀN LỢI & CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Quyền lợi chung cho tất cả các nhóm tham gia 

- Được tham gia vào toàn bộ chương trình Hội thảo quốc tế “Engaging With Vietnam – Kết 
Nối Việt Nam” lần thứ 10. 

- Được giao lưu và làm việc trực tiếp với ban cố vấn giàu kinh nghiệm. 

- Được ban giám khảo góp ý kiến để hoàn thiện dự án của mình. 

- Được cấp kinh phí 2 triệu để tổ chức chuyến đi thực địa. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ hỗ trợ vé 
xe khứ hồi TP.HCM – Phan Thiết và Đại học Phan Thiết sẽ hỗ trợ chỗ ở (tại kí túc xá của 
trường) cho các nhóm trong thời gian đi thực địa. 

- Được tài trợ toàn bộ chi phí tham gia hội thảo – bao gồm: 

i. Được miễn phí toàn bộ chương trình hội thảo Kết Nối Việt Nam tại TP.HCM và Phan Thiết; 

ii. Toàn bộ chi phí chuyến đi Phan Thiết (bao gồm chi phí ăn ở và các hoạt động khác). 
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Lưu ý: Những bạn đến từ các địa phương ngoài TP.HCM sẽ phải tự túc chi phí đi lại và chỗ ở trong 
suốt thời gian hội thảo diễn ra tại TP.HCM. 

 
Cơ cấu giải thưởng 
Giải thưởng có thể bằng tiền mặt hoặc các hiện vật có giá trị tương đương 

 

Giải thưởng Số lượng Giá trị 

Giải nhất 01 3.000.000 VNĐ 

Giải nhì 02 2.000.000 VNĐ 

Giải ba 03 1.000.000 VNĐ 

 

VIII. LIÊN HỆ 

Các bạn vui lòng liên hệ với ban tổ chức cuộc thi Hackathon – Engaging with Vietnam 2018: 
- Facebook https://www.facebook.com/HackathonEngagingwithVietnam/  
- Email engagingwithvietnam@gmail.com  
- Hotline: Hiển (0935526305) hoặc Thạch (01215773993) 


