
Cuộc thi Lập trình ứng dụng Mobile  
Do GlobeDr (bacsitoancau.com) và Ví Việt (viviet.com.vn) tài trợ 

 

1. Giới thiệu cuộc thi và giải thưởng 

Cuộc thi Lập trình ứng dụng Mobile (do GlobeDr - Bác sĩ toàn cầu và Ví Việt tài 

trợ) nhằm mục đích khuyến khích các sinh viên áp dụng kiến thức và kỹ năng đã 

học vào các ứng dụng tiện ích phục vụ thiết thực cho cuộc sống. 

 

Kỳ thi năm nay "Mobile Programming 2017" gồm có các giải thưởng như sau: 

 01 Giải nhất:  8.000.000 Đồng  

 02 Giải nhì:  3.000.000 Đồng 

 05 Giải khuyến khích: 1.000.000 Đồng 

 

Ban chấm thi bao gồm các Thầy Cô mời từ các trường đại học và doanh nghiệp 

phần mềm. Tất cả các giải thưởng được lãnh một lần bằng tiền mặt. 

2. Đặc tả yêu cầu đề bài thi 

Ứng dụng tìm các địa điểm ăn uống trong các khu vực đông sinh viên của Đại học 

quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (các trường đại học, ký túc xá, khu vực tập 

trung đông sinh viên hay giảng viên) gần nơi của người đang dùng phần mềm nhất. 

Phần mềm phải chạy được trên  nền tảng ứng dụng di động Android hoặc iOS. 

Các đội tự thiết kế giao diện người dùng, tự lo liệu về máy chủ (server) cho hoạt 

động của phần mềm dự thi và tự thu thập dữ liệu để làm phần mềm. Phần mềm dự 

thi phải đăng ký với Ban tổ chức trước ngày 24/04/2017 và được đưa lên App 

Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android) trước ngày 14/05/2017. 

Các nhóm SV không có tài khoản BTC sẽ hỗ trợ đưa lên các store. 

Phần mềm dự thi có thông tin quảng bá xúc tích, rõ ràng, thiết thực cho phần mềm 

của hai nhà tài trợ chính (xem phần phụ lục về thông tin nhà tài trợ). 

3. Tiêu chí chấm điểm 

 Đáp ứng các yêu cầu của đặc tả đề bài. 

 Giao diện đẹp mắt và hiệu quả, đơn giản, thiết thực. 

 Kích thước nhỏ. 

 Số lần tải về để cài phần mềm dự thi từ hai nền tảng. 

 Các phần mềm chạy trên 2 nền tảng ứng dụng di động Android và iOS sẽ 

được cộng điểm khuyến khích 

 Sự bình chọn trực tuyến của sinh viên hay mọi người dựa trên việc nhắn tin 

trong ứng dụng Bacsitoancau.com (xem hướng dẫn chi tiết trong phụ lục).  

4. Thể lệ 

 Mỗi đội dự thi không quá ba thành viên, mỗi thành viên chỉ tham gia vào một 

đội. Mỗi đội có thể đặt một tên đội để phân biệt và dễ gọi trong cuộc thi. 

 Mỗi đội đăng ký thông tin: tên đội, tên sản phẩm, danh sách các thành viên, đội 

trưởng đại diện. 



 Không dùng cùng phần mềm đã đạt giải thưởng trong các kỳ thi khác để dự thi. 

 Phần mềm dự thưởng không được sao chép lại mã nguồn hay các thành phần từ 

các phần mềm khác ngoại trừ việc dùng lại mã nguồn mở hay API công nghệ 

chuẩn. Trường hợp dùng lại (mã nguồn mở hay API công nghệ chuẩn) phải 

công bố công khai. 

 Sinh viên các đội phải thông qua sự đồng ý của Thầy Cô hướng dẫn nếu các em 

sử dụng các đề tài nghiên cứu đang thực hiện với Thầy Cô.  

 Thang điểm và việc kết luận cuối cùng về các phần mềm trúng giải thưởng do 

Ban chấm thi quyết định dựa trên cơ sở về thể lệ và các tiêu chí chấm điểm. 

 Liên hệ: thầy Nguyễn Vĩnh Kha( khannv@uit.edu.vn) 

5. Phụ lục 

5.1. Cách nhắn tin bình chọn 

Vào ứng dụng GlobeDr (Bác sĩ toàn cầu) tìm bạn tên là Ngân hàng Liên Việt hay tài 

khoản tên là lienvietbank@yahoo.com (trong ứng dụng GlobeDr), kế đến kết bạn và 

dùng chức năng nhắn tin để nhắn tên đội dự thi mà mình muốn bình chọn đến tài 

khoản đó. 

 

5.2. Thông tin nhà tài trợ 

Các thông tin và hình ảnh sau đây được dùng để làm bài thi, các sinh viên có thể 

lên trang web của các nhà tài trợ để lấy thêm các thông tin, hình ảnh khác để dùng 

một cách sáng tạo trong quá trình làm bài. 

 Trang web của GlobeDr là www.globedr.com và www.bacsitoancau.com 

 Trang Facebook của GlobeDr là www.facebook.com/bacsitoancau 

 Trang web của Ví Việt là www.viviet.vn 

 Logo và hình ảnh của hai nhà tài trợ: 

 



 

 
 

 

 


