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Kính gửi: ........................................................................................................  

......................................................................................................................... 

Nằm trong Chuỗi sự kiện Techfest Nghệ An open 2022, Cuộc thi 

Hackathon Nghệ An năm 2022 là sự kiện tập hợp các cá nhân tạo thành nhóm 

nhỏ để cùng nhau làm việc trong môi trường kinh doanh giả lập, giải quyết các 

vấn đề đã được đặt hàng từ doanh nghiệp, chính quyền địa phương hoặc các vấn 

đề được Ban tổ chức đưa ra. Cuộc thi là sân chơi hấp dẫn và bổ ích dành cho các 

đơn vị khởi nghiệp, các doanh nghiệp, sinh viên CNTT và các bạn trẻ đam mê 

công nghệ trên cả nước. Đây sẽ là nơi bạn có thể thỏa sức xây dựng những dự án 

bằng sự sáng tạo và công nghệ vượt trội, mang đến những giải pháp tối ưu nhất 

giải quyết cho các vấn đề xã hội hiện nay. Mục đích chính là tạo ra các giải pháp 

ở phiên bản mẫu, những giải pháp này có thể được phát triển sau đó và được triển 

khai trên thực tế. 

Cuộc thi Hackathon Nghệ An 2022 với chủ đề: “Ứng dụng Công nghệ 

Thông tin vào cuộc sống” được mở rộng quy mô tới các đối tượng thanh thiếu 

niên, tuổi từ 16-25 trong phạm vi cả nước. Cuộc thi hướng đến các bạn trẻ đang 

ấp ủ ý tưởng của mình, đang cần 1 cơ hội để thực hiện và đưa vào thực tiễn. 

Cuộc thi khuyến khích các bạn tham gia theo nhóm, bởi một sản phẩm 

thành công cần nhiều yếu tố như Ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh, thiết kế 

đồ họa, lập trình. Do đó, các thành viên trong nhóm sẽ bổ trợ cho nhau, cùng nhau 

hoàn thành dự án. 

 Thông tin chi tiết tại: www.ngheandost.gov.vn  

 Hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/hackathonnghean/ 

Sở khoa học và công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, các 

trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông và các cá nhân được biết để 

đăng ký tham gia./. 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trưng tâm TTKHCN&TH; 

- Gostream; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Quốc Thành 
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