
Được tổ chức bởi National Instruments và các đối tác của trường Đại học Bang Arizona trong Liên minh Thúc đẩy 
Hợp tác trường Đại học – Doanh nghiệp thông qua Đổi mới và Sáng tạo (BUILD-IT); Đây là một cơ hội độc đáo 
cho các sinh viên ngành STEM và các kỹ sư, nhà khoa học, nhà kỹ thuật trẻ phát triển các ý tưởng sáng tạo và 
khởi nghiệp. Đây cũng là cơ hội dành được giải thưởng bằng tiền mặt, sở hữu sản phẩm thiết kế của NI, và một 

chuyến tham quan trụ sở của NI tại Austin, Texas, Hoa Kỳ.

Các mốc thời gian quan trọng 
15/8/2016  - Thông báo cuộc thi 
30/9/2016  - Ngày cuối cùng nhận ý tưởng tham dự 
14/10/2016  - Công bố10 ý tưởng tham dự tốt nhất; bắt đầu giai đoạn thiết kế/làm mô hình
27/1/ 2017 - Ngày cuối cùng nhận dự án hoàn chỉ nh
3/3/2017   - Lễ trao giải thưởng
5/2017   - Tuần lễ NI ở Austin, Texas, Hoa Kỳ

Tiêu chuẩn tham dự
• Là sinh viên hoặc người đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng 3 năm trở lại
• Đã hoặc đang là sinh viên học tại các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học của các trường cao 

đẳng,đại học
• Có ý tưởng sáng tạo cho 1 sản phẩm có khả năng phát triển khởi nghiệp và mang lại lợi ích cho công đồng

Hỗtrợ tham dự
Khu công nghệ cao TPHCM, Fablab Sài Gòn và Fablab Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kỹ thuật và không gian thiết kế. NI, 
ASU, tổng lãnh sự Hoa Kỳ và 500Startups sẽ tham gia chấm giải. 10 đội được chọn vào vòng trong sẽ được sử 
dụng các nền tảng phát triển của NI myRIO và LabVIEW để hỗ trợ thiết kế mô hình tham dự.

Giải thưởng
Giải nhất: 600 USD, 1 thiết bị phần cứng thiết kế nhúng myRIO, một chuyến đi Austin, Texas Mỹ để trình bày 
dự án đoạt giải tại tuần lễ NI 2017, bài báo đăng trên www.ni.com.

Giải nhì: 300 USD, 1 thiết bị phần cứng thiết kế nhúng myRIO, bài báo đăng trên www.ni.com.

Xem toàn bộ quy định cuộc thi và các tiêu chí nộp bài thi, các biểu mẫu tóm tắt ý tưởng/báo cáo tại  
builditvietnam.org.

Tham gia cuộc thi Thiết kế Sáng tạo dành cho  
doanh nhân trẻ Việt Nam 

Mọi câu hỏi xin liên hệ với chung tôi tại asuvn@asu.edu hoặc facebook.com/planetni 
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