TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

/KH- K.CNTT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI
“TÌM KIẾM TÀI NĂNG CNTT HUTECH LẦN 3 NĂM 2019”
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
− Nhằm tạo sân chơi học thuật bổ ích cho sinh viên, phát huy phong trào nghiên cứu khoa
học, phát hiện và tuyên dương những sinh viên xuất sắc, khẳng định chất lượng đào tạo
của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.
− Tuyển chọn những sinh viên tài năng và đào tạo để tham gia các hội thi học thuật cấp
Thành Phố, cấp Quốc Gia.
− Tuyển chọn các ứng viên tiềm năng để cung cấp nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu
cho các doanh nghiệp.
2. Yêu cầu:
− Phối hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin
để đồng hành tổ chức và Ban giám khảo.
− Công tác tổ chức thi: Nghiêm túc, công bằng, chuyên nghiệp, tiết kiệm; công tác tuyên
dương và khen thưởng đạt hiệu quả sâu rộng trong sinh viên.
− Nội dung và hình thức thi: Được thiết kế phù hợp, sát với chương trình đào tạo, có tính
ứng dụng thực tiễn và sáng tạo cao, thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên.
− Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện thí sinh tiếp tục tham gia hội thi học thuật cấp Thành
Phố, Cấp Quốc Gia, và cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng trong tương lai cho
các doanh nghiệp.
II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNGTHAM GIA:
1. Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH, 475A Điện Biên Phủ, P.25,
Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
2. Thời gian:
- Đăng ký dự thi: Từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019
- Tổ chức hội thi Vòng sơ tuyển: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 18/12/2019
- Tổ chức hội thi Vòng chung kết & trao giải: 20/12/2019
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3. Đối tượng:
− Sinh viên CNTT đang học tập tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM .
− Sinh viên CNTT đang học tập tại trường Đại học tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.
− Mỗi đề tài từ 1 đến 3 sinh viên, Một sinh viên có thể tham gia nhiều đề tài.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:
1. Nội dung: Hội thi được chia thành 4 bảng thi
− Bảng A: Quản trị mạng máy tính & An toàn thông tin
− Bảng B: Lập trình ứng dụng SMartPhone
− Bảng C: Lập trình Ứng dụng Website & Desktop
− Bảng D: Lập trình ứng dụng AIoT & Blockchain
2. Hình thức: Hội thi được tổ chức thành hai vòng
2.1. Đăng ký dự thi:
✓ Các đội đăng ký hồ sơ dự thi và nội dung ý tưởng tham dự tại website chính

thức của cuộc thi, đường dẫn: http://ITGotTalent.hutech.edu.vn
✓ Ban tổ chức sẽ chọn tối đa 15 đội cho mỗi bảng thi đăng ký sớm nhất hồ sơ dự

thi đạt yêu cầu để tham gia vòng sơ tuyển.
2.2. Vòng sơ tuyển:
✓ Hội đồng bản Giám khảo tuyển chọn đề tài đạt yêu cầu (10 đề tài/ mỗi bảng thi)
✓ Hội đồng Giám khảo đưa ra các góp ý cho thí sinh phát triển đề tài.
2.3. Vòng chung kết:
✓ Thời gian: 12h30 – 16h00, thứ 6, ngày 20/12/2019
✓ Địa điểm: Diễn ra tại 04 phòng thi tại 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh,
TP.HCM.
✓ Thí sinh bảo vệ đề tài trước hội đồng Ban Giám khảo là các chuyên gian CNTT được
mời từ các doanh nghiệp và CB-GV tại các trường Đại học.
✓ Hội Ban Giám khảo sẽ chọn các đề tài xuất sắc để trao giải
IV. TRAO GIẢI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giấy chứng nhận tham gia hội thi: Cấp cho tất cả các thí sinh đăng ký tham gia hội thi
và thực hiện dự thi tại vòng sơ tuyển.
2. Giải thưởng
✓ 01 Giải đặc biệt: Giấy khen + tiền thưởng cho toàn hội thi.
✓ 01 Giải nhất: Giấy khen + tiền thưởng cho mỗi bảng thi.
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✓ 01 Giải nhì: Giấy khen + tiền thưởng cho mỗi bảng thi.
✓ 01 Giải ba: Giấy khen + tiền thưởng cho mỗi bảng thi.
✓ 03 Giải khuyến khích: Giấy khen + tiền thưởng cho mỗi bảng thi.
3. Lễ tổng kết & Trao diải
✓ Thời gian: 16h30 – 17h30, thứ 6, ngày 20/12/2019
✓ Địa điểm: Hội trường B-02.09, 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.BT, TP.HCM.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo:
- TS. Nguyển Xuân Hoàng Việt

Phó Hiệu trưởng

- TS. Bùi Văn Thế Vinh

Phó Hiệu trưởng

- ThS. Lê Đình Lương

Chánh văn phòng trường

2. Thành lập Ban tổ chức Hội thi:
Trưởng Ban tổ chức: PGS.TS Võ Đình Bảy – Trưởng Khoa CNTT
Phó Ban tổ chức:
-

TS. Vũ Thanh Hiền - Phó trưởng Khoa CNTT

-

TS. Huỳnh Quốc Bảo - Phó trưởng Khoa CNTT

-

ThS. Dương Thành Phết – Phó trưởng Khoa CNTT

Thành viên:
-

TS. Cao Tùng Anh – Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin

-

TS. Văn Thiên Hoàng – Trưởng Ngành ATTT

-

ThS. Nguyễn Đình Ánh - Trưởng Ngành CNPM

-

ThS. Hàn Minh Châu - Trưởng Ngành MMT-TT

-

ThS. Võ Hoàng Khang - Giảng viên

-

ThS. Nguyễn Hoàng Tiến – Thư ký Khoa CNTT

-

ThS. Hứa Thị Phượng Vân – Thư ký Khoa CNTT

-

Nguyễn Thanh Đăng – Thư ký Khoa CNTT

-

BCH Đoàn Hội, BCN Các CLB: Mã nguồn mở - IoT, Mạng Máy Tính, An toàn
Thông tin, Hutech Youth Dev.

3. Nhiệm vụ của Ban tổ chức:
− Triển khai kế hoạch, vận động nguồn lực tổ chức hội thi.
− Mời doanh nghiệp tài trợ kinh phí và chuyên gia để tổ chức hội thi.
− Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để triển khai tổ chức hội thi.
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4. Đơn vị phối hợp:
4.1. Phòng Tư vấn Tuyển sinh Truyền thông
✓ Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông
✓ Thực hiện viết bài, đăng tin, trước, trong và sau khi diễn ra hội thi
4.2. Phòng Quản trị
✓ Hội trường tổ chức lễ tổng kết trao giải.
✓ Hỗ trợ CSVC: Phòng tổ chức thi (4 phòng)
✓ Hỗ trợ CSVC Hội trường trao giải: B-02.09
4.3. Trung tâm Quản lý CNTT:
✓ Hệ thống mạng wifi cho các phòng tổ chức thi
✓ Cấp SubDomain cho Website Hôi thi.
4.4. Viện Đào tạo Quốc tế:
✓ Thông báo, tuyển chọn thí sinh ngành CNTT Viện Đào tạo Quốc tế tham gia.
4.5. Viện Công nghệ Việt Nhật:
✓ Thông báo, tuyển chọn thí sinh ngành CNTT Viện Công nghệ Việt Nhật tham gia.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
− Ngày 27/11/2019-30/11/2019: Lập & Ban hành kế hoạch tổ chức.
− Ngày 30/11/2019: Triển khai mời doanh nghiệp/chuyên gia đồng hành tổ chức
− Ngày 02/12/2019 – 13/12/2019: Triển truyền thông cho sinh viên đăng ký dự thi.
− Ngày 15/12/2019 – 18/12/2019: Tổ chức vòng thi sơ tuyển
− Ngày 20/12/2019: Tổ chức vòng thi chung kết, công bố kết quả và trao giải
− Ngày 27/12/2019: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức.
Đính kèm kế hoạch: Bảng kê dự trù kinh phí tổ chức chương trình./.
BAN GIÁM HIỆU

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

TRƯỞNG KHOA CNTT

ThS. Lê Đình Lương

PGS.TS. Võ Đình Bảy

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (Để b/c);
- Văn phòng trường (để b/c)
- Các doanh nghiệp mời tham gia;
- Các đơn vị hỗ trợ tổ chức;
- Lưu VP.K.CNTT (Vân).
-
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