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A. CÁCH GỬI Ý TƯỞNG DỰ THI 

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại website chính thức của chương trình http://chiaseytuong.com: 

1. Nhấp vào nút “Đăng ký/ Đăng nhập” trên Trang Chủ; 

2. Chọn “ĐĂNG KÝ NGAY”; 

 

3. Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc được đánh dấu (*) và bấm “ĐĂNG KÝ”. Hệ thống sẽ gửi 

mail xác nhận đến địa chỉ email đăng ký của bạn; 

4. Kiểm tra email và xác minh tài khoản. 

Bước 2:  Đăng nhập website bằng tài khoản đã đăng ký. 

Bước 3: Gửi ý tưởng: 

1. Nhấn vào nút “THAM GIA NGAY” tại Trang Chủ; 

 

 

2. Nhập tựa đề và nội dung ý tưởng vào các ô bên dưới. Nếu bạn có file chi tiết để hỗ trợ làm 

rõ ý tưởng, hãy đính kèm tại “Thêm file đính kèm”. Sau khi hoàn tất, bấm “GỬI Ý TƯỞNG”; 

http://chiaseytuong.com/


 

3. Sau khi ý tưởng của bạn được xác nhận gửi thành công, hãy theo dõi ý tưởng của mình tại 

mục Tài khoản.  

 

 

B. Ý TƯỞNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO?  

1. Các vòng đánh giá 

1. Vòng Đánh giá Sơ bộ: Sau khi được xác nhận gửi thành công, Hội đồng Thẩm định sẽ đánh 

giá tính hợp lệ của ý tưởng. Ý tưởng hợp lệ là ý tưởng được trình bày nội dung rõ ràng, đúng 

mục đích của chương trình. 

2. Vòng Đánh giá của Bộ phận chuyên môn: Các ý tưởng hợp lệ sẽ được tiếp tục đánh giá theo 

Tiêu chí Đánh giá bởi Trung Tâm Sáng Kiến và các bộ phận liên quan.  

3. Vòng Bình chọn: Các ý tưởng vượt qua vòng Đánh giá của Bộ phận chuyên môn sẽ được công 

bố và bình chọn công khai trên website chính thức của chương trình. 

4. Vòng Đánh giá chung cuộc: Sau khi kết thúc vòng Bình Chọn, các ý tưởng dự thi sẽ được đánh 

giá lần cuối để chọn ra các Ý tưởng Chiến thắng Chung cuộc.  

2. Tiêu chí đánh giá: 



1. Tính Sáng Tạo; 

2. Tính Khả Thi; 

3. Lợi ích mang lại. 

 

C. CÁCH BÌNH CHỌN Ý TƯỞNG DỰ THI 

Bạn hãy đăng nhập để bình chọn cho ý tưởng yêu thích tại trang “Bình Chọn” nhé.  

Lưu ý: Bạn có thể bình chọn cho nhiều bài dự thi, nhưng mỗi bài chỉ được bình chọn 1 lần.  

 

 

D. CÁCH CHIA SẺ BÀI VIẾT LÊN FACEBOOK 

1. Tại trang “Bình Chọn”, bấm vào “Xem chi tiết” bài dự thi bạn muốn chia sẻ  

 



2. Bấm vào nút “Chia sẻ” bên dưới tự đề bài dự thi 

 

3. Đăng nhập trang facebook của bạn 

 

4. Click vào “Đăng lên Facebook” để chia sẻ  

 

 

E. CÁC TÍNH NĂNG KHÁC CỦA WEBSITE 

1. Quản Lý Tài Khoản 

Bạn có thể cập nhật thông tin tài khoản, theo dõi trạng thài bài dự thi của mình và các bài dự thi yêu thích 

tại chức năng Quản lý Tài khoản.  



 

2. Tin Tức 

Các bài viết thông báo về chương trình và các thông tin hữu ích về công nghệ sẽ được câp 

nhật ở trang Tin tức của Website. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật thông tin nhé! 


