THÔNG BÁO
KHỞI ĐỘNG TECH4GOOD - FOSTER INNOVATION CONTEST
CUỘC THI SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ VÌ CỘNG ĐỒNG
Giới thiệu cuộc thi
Tech4Good - Foster Innovation là cuộc thi được khởi xướng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện
Technology for Good 2017 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Tập
đoàn công nghệ Microsoft phối hợp thực hiện, khuyến khích các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận
tại Việt Nam nêu ra các vấn đề tổ chức đang gặp phải trong công việc nội bộ hoặc trong các dự
án phục vụ cộng đồng, nhằm tìm ra công nghệ thích hợp để hỗ trợ giải quyết các bài toán đó.

Đối tượng
Các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận (NPO), là tổ chức thành viên và tổ chức trực thuộc VUSTA.

Nội dung bài dự thi
Trình bày ý tưởng về một vấn đề thực tại mà tổ chức đang gặp phải và mong muốn được giải
quyết bằng cách sử dụng công nghệ.

Cách thức tham dự
Các tổ chức hoàn thành bài dự thi tại địa chỉ http://bit.ly/2oHQYLx trước 23h59' ngày
28/04/2017.

Tiêu chí
Các bài dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
•

Tính thực tiễn của vấn đề đối với tổ chức cũng như các NPO khác tại Việt Nam.

•

Tính khả thi trong việc áp dụng công nghệ để giải quyết.

•

Sự cụ thể trong việc trình bày của tổ chức.

Giải thưởng
Các bài dự thi được đánh giá cao nhất từ Ban Giám khảo sẽ được trình bày tại Ngày hội
“Technology for Good” được tổ chức ngày 10/05 tại Hà Nội. Từ đó, Ban Giám khảo sẽ trực tiếp
lựa chọn một hoặc nhiều ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải.
Giải thưởng được trao bao gồm tiền mặt và sự hỗ trợ về công nghệ của Microsoft nhằm giúp tổ
chức giải quyết các vấn đề và thực hiện ý tưởng của mình.

Ban Giám khảo
Giám khảo là các chuyên gia đến từ Microsoft và Vusta.

Mọi thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ địa chỉ e-mail: tech4goodvusta@outlook.com hoặc liên
hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0916.830.716 (Chị Phạm Thị Hồng Hạnh)

