
 



 



 



IT IDEAS 2019 

Cuộc thi ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Một sân chơi hấp 

dẫn, bổ ích dành các bạn sinh viên, thanh niên có đam mê, khả năng trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin. Một cơ hội để sáng tạo, khẳng định bản thân, hiện thực hoá những ý tưởng 

và nhận những phần thưởng thật hấp dẫn.  

Với chủ đề "XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP HIỆN ĐẠI", chúng ta hãy cùng 

sáng tạo, thiết kế xây dựng những sản phẩm và giải pháp công nghệ thật ý nghĩa, giàu giá 

trị nhé các bạn trẻ  

I. Cơ cấu giải thưởng: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba. Mỗi giải bao gồm: Bằng 

khen của Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai, tiền thưởng và vật phẩm kèm theo. 

Ngoài ra các giải pháp tham gia cuộc thi đáp ứng các yêu cầu sẽ nhận được các gói hỗ trợ 

khởi nghiệp, hợp tác phát triển thành sản phẩm thương mại từ phía các đơn vị đồng hành. 

II. Cách thức tham gia 

Tác giả/ Nhóm tác giả gửi hồ sơ tham gia chương trình gồm các tài liệu: 

+ 01 bản đăng ký theo mẫu của chương trình.  

+ 01 bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4). 

+ 04 bản toàn văn (không giới hạn độ dài, dung lượng) và các phụ lục, hình ảnh, video clip 

minh họa. 

III. Địa chỉ nhận hồ sơ 

Gửi bản giấy qua đường bưu điện tới địa chỉ: Văn phòng Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai: Địa 

chỉ - Số 48, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- File, đường link gửi về email: hsvdongnai@gmail.com 

Bài dự thi gửi về trước ngày 15/04/2019 

Sau quá trình thẩm định sơ loại, Ban Tổ chức sẽ chọn những ý tưởng xuất sắc nhất vào 

VÒNG CHUNG KẾT (Dự kiến trong tháng 05/2019). 

 

Hình thức thi: Tác giả, nhóm tác giả trình bày trước Hội đồng Giám khảo về ý tưởng, giải 

pháp thực hiện và trả lời câu hỏi của Hội đồng Giám khảo. 
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