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Trường Đại học Hoa Sen 

Khoa Khoa Học và Công Nghệ 

 

GIỚI THIỆU VÀ THỂ LỆ CUỘC THI PHÁT 

TRIỂN PHẦN MỀM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

“WE CAN DO IT” 

Chủ đề: “Phát triển phần mềm thiết bị di động trên nền tảng Android” 

1. Mục đích cuộc thi 

- Tăng cường hoạt động chuyên môn ngoài học tập chính khóa cho sinh viên/ học 

viên khối ngành Tin học tại trường Đại học Hoa Sen 

- Giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lập trình 

 

2. Đối tượng tham gia 

- Tất cả các bạn sinh viên yêu thích lập trình trên nền tảng Android hiện đang học 

tại các cơ sở đào tạo trong toàn quốc. 

- Đăng ký tham gia cá nhân hoặc theo nhóm nhưng không quá 4 thành viên, trong 

đó: 

o Nếu đăng ký cá nhân phải là sinh viên/ học viên đang theo học các hệ đào 

tạo tại trường Đại học Hoa Sen. 

o Nếu đăng ký theo nhóm phải có tối thiểu 50% thành viên là sinh viên/ học 

viên đang theo học các hệ đào tạo tại trường Đại học Hoa Sen. 

Trong vòng 24 giờ sau khi thí sinh đăng ký dự thi, chúng tôi sẽ phản hồi thông tin qua 

email đã đăng ký. Các bạn vui lòng kiểm tra email và phản hồi lại thông tin đã nhận được 

để tránh những sai sót trong đăng ký dự thi. 

3. Nội dung thi 

- Mỗi đội thực hiện 1 (một) phần mềm ứng dụng được trên thiết bị di động sử dụng hệ 

điều hành Android. 

- Nội dung sản phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, không liên quan đến 

vấn đề tôn giáo, chính trị và không trái với pháp luật Việt Nam. 

- Phần mềm dự thi có thể là phần mềm sáng tạo mới hoặc phát triển từ ứng dụng, ý 

tưởng có sẵn (ghi rõ nguồn). 

- Bài dự thi hợp lệ phải đảm bảo các tiêu chí sau 

o Có tối thiểu 80% source code là do nhóm dự thi thực hiện (có tối đa 20% source 

code tham khảo, kế thừa từ các nguồn khác) 

o Tuân thủ chính sách phòng chống đạo văn của trường Đại học Hoa Sen (tham 

khảo tại http://thuvien.hoasen.edu.vn/ho-tro/huong-dan/chuyen-de-phong-

tranh-dao-van) 

http://thuvien.hoasen.edu.vn/ho-tro/huong-dan/chuyen-de-phong-tranh-dao-van
http://thuvien.hoasen.edu.vn/ho-tro/huong-dan/chuyen-de-phong-tranh-dao-van
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o Thực hiện hoàn chỉnh một sản phẩm phần mềm chạy được trên thiết bị di động 

sử dụng hệ điều hành Android 

 

4. Giải thưởng:  

Tất cả các nhóm dự thi nộp sản phẩm đúng hạn và thỏa mãn thể lệ cuộc thi có cơ hội 

nhận được các giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tương đương 

- 1 giải đặc biệt trị giá: 10.000.000 đ  

- 1 giải nhất trị giá: 5.000.000 đ 

- 1 giải nhì trị giá: 3.000.000 đ  

- 1 giải ba trị giá: 1.500.000 đ 

- 3 giải phụ trị giá: 500.000 đ/ giải 

o Giải ý tưởng 

o Giải công nghệ 

o Giải sản phẩm mỹ thuật 

Các nhóm dự thi và đạt giải tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để nhận giải; chịu trách nhiệm 

đóng thuế thu nhập cá nhân và những khoản thuế, lệ phí khác có liên quan đến giải 

thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

5. Các giai đoạn chính của cuộc thi:  

 Hạn chót đăng ký 22g00 ngày 10/6/2013 

 Hỗ trợ kỹ thuật qua các seminar chuyên đề: từ ngày 11/6/2013 đến ngày 20/7/2013  

 Nộp bài dự thi: hạn chót lúc 15g00 ngày 15/8/2013 

 Tổ chức chấm thi: ngày 24/8/2013 

 Thông báo kết quả cuối cùng và trao giải: 24/8/2013 

 

6. Đăng kí tham gia 

Đăng kí tham gia qua email đến phat.nguyenhuu@hoasen.edu.vn, trong đó ghi rõ 

- Subject: Đăng ký tham gia cuộc thi WE CAN DO IT 2013 

- Nội dung 

o Tên nhóm 

o Số lượng thành viên của nhóm 

o Họ tên - MSSV – lớp – trường 

o Số điện thoại liên hệ 

o Email liên hệ 

7. Các quy định chung 

- Các nhóm dự thi sẽ trình bày bài dự thi của mình trước Ban giám khảo và các sinh 

viên khác theo ngày chung kết. Mỗi nhóm sẽ trình bày trong 15 phút và trả lời chất 

vấn của Ban giám khảo. 

- Các tiêu chí cụ thể khác và thang điểm chấm bài dự thi do Ban tổ chức quyết định và 

thông báo trực tiếp đến các nhóm đăng ký dự thi. 

- Quyết định của BGK là quyết định cuối cùng 

- Thành viên Ban giám khảo gồm có 
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o Thầy Lê Thanh Tùng – Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật phần mềm, khoa KHCN 

– ĐH Hoa Sen 

o Thầy Nguyễn Ngọc Tú – Chủ nhiệm chương trình Công nghệ thông tin, hệ Đại 

học, Khoa KHCN – ĐH Hoa Sen 

o Thầy Bùi Ngọc Lê – Giảng viên khoa KHCN – ĐH Hoa Sen 

o Thầy Trang Hồng Sơn – Giảng viên khoa KHCN – ĐH Hoa Sen 

o Thầy Lê Xuân Hưng - Giảng viên chuyên ngành Game, trung tâm Đào tạo, ĐH 

Hoa Sen 

o Anh Vũ Hoàng Sơn – Chuyên viên lập trình công ty Seahorse Studio, giải nhất 

cuộc thi lập trình “Mobile Innovation Challenge 2013” 

- Ban tổ chức cuộc thi có quyền thay đổi các thông tin liên quan đến cuộc thi khi cần 

thiết và sẽ thông báo trực tiếp đến các nhóm dự thi. 

- Cuộc thi chỉ được tổ chức khi có ít nhất 5 nhóm đăng ký dự thi 

 

8. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 

Thầy Nguyễn Hữu Phát – giảng viên khoa KHCN trường Đại học Hoa Sen 

ĐT: 0903.351.857 

Email: phat.nguyenhuu@hoasen.edu.vn 
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