NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI
PHẦN
THI

CUỘC THI

NỘI DUNG CHI TIẾT

YÊU CẦU

THỜI HẠN/
GHI CHÚ

Các đội tham dự cần có Cần trình bày được
02 hạng mục sau:

các nội dung sau:

- 01 video (từ 03 – 05 - Thực trạng
phút) về đề tài đã đăng
ký.
- 01 bản thảo ý tưởng
hoặc sản phẩm sẽ trình
diễn trong Chung kết
CHUYỂN
TẬP
THỂ

cuộc thi:

ĐỔI TRONG + Nếu là bài thuyết
THỜI ĐẠI
trình (thời lượng: 05
SỐ

- Nguyên nhân
- Ưu, nhược điểm
của các sản phẩm
hiện hành
- Giải pháp công
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nghệ của đội thi

* Lưu ý: Dung

- Thông điệp

lượng video giới

phút): Slide nội dung

hạn trong khoảng

thuyết trình về sản

≤ 100MB

phẩm/ý tưởng
+ Nếu là tiểu phẩm
hoặc các tiết mục nghệ
thuật khác (thời
lượng: 05 phút):
Outline ý tưởng kịch
bản sẽ triển khai.

Gian hoạt
TẬP

động trải

THỂ

nghiệm sáng
tạo

Mỗi đội phụ trách 01

Các sản phẩm trưng

gian trải nghiệm sản

bày:

*Mỗi đội thi sẽ

phẩm nhằm giới thiệu

- Thiết bị điện tử

nhận 500.000

giải pháp công nghệ của

giúp trình diễn, trải

đội mình đối với đề tài
đã đăng ký đến khách
tham quan

nghiệm sản phẩm
công nghệ của đội

VNĐ từ BTC để
làm kinh phí dựng
gian hoạt động.

thi
- Video (là video đã
nộp tới BTC ở cuộc
thi Chuyển đổi
trong thời đại số)
- Poster tuyên
truyền, Infographic,
Brochure
- Mô hình sáng tạo
- Mini game
-…

CÁ
NHÂN

Live well in
the digital
age

Các cá nhân gửi bức

Sản phẩm cần

ảnh (bản mềm) hoặc

truyền tải được chủ

tranh vẽ (bản cứng trên

đề

giấy A3), không giới
hạn số lượng.
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