
 

 

THƯ MỜI THAM GIA 

GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2018 

Kính gửi:  Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.Hồ Chí Minh 

Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt xin gửi tới Ban Lãnh đạo nhà trường lời chào 

trân trọng! 

Giải thưởng Nhân tài đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Báo Dân trí đồng tổ chức. Tập đoàn VNPT cũng 

đồng thời là Nhà tài trợ chính của Giải thưởng trong suốt 14 năm từ 2005 đến nay. Giải 

thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm nhân tài trong các lĩnh vực: Công nghệ Thông 

tin, Khoa học ứng dụng, Y dược, Môi trường.  

Phát biểu tại Lễ trao giải NTĐV 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: 

“Giải thưởng Nhân tài đất Việt đã thực sự tạo ra một phong trào học tập và sáng tạo không 

ngừng ở mọi lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi. Tôi tin tưởng rằng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 

tiếp tục phát hiện và tôn vinh những tài năng trong mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy mạnh 

mẽ phong trào khởi nghiệp sáng tạo và chinh phục những đỉnh cao của nhân loại”. 

Bắt kịp với sự thần tốc của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Giải thưởng NTĐV đã có 

những bước chuyển biến đột phá, tập trung vào các sản phẩm công nghệ số, kết nối thông 

minh và dành riêng giải thưởng cho cộng đồng khởi nghiệp. Đây là định hướng phù hợp 

với xu thế phát triển công nghệ của thời đại, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát 

triển khoa học công nghệ. NTĐV là một Giải thưởng của xã hội, do xã hội và vì xã hội, hoàn 

toàn miễn phí dự thi đối với mọi thí sinh. 

Năm 2018, với chủ đề “Sức mạnh Công nghệ Số”, Giải thưởng đã có nhiều đổi mới trong 

lĩnh vực CNTT. Mỗi hệ thống Giải thưởng trong lĩnh vực CNTT sẽ có 1 giải Nhất trị giá 200 

triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 50 triệu đồng. Lễ trao giải 

Nhân tài Đất Việt 2018 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 vào lúc 20h30 ngày 20/11 

tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội. Chi tiết thông tin, thể lệ tiêu chí, mẫu hồ sơ 

được đăng tải tại website Giải thưởng:  http://nhantaidatviet.vnpt.vn   

Ban Tổ chức kính đề nghị Quý trường phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đến tất 

cả các giáo viên và sinh viên trong trường để thu hút các sản phẩm dự thi có chất lượng thử 

sức tại một sân chơi tầm cỡ quốc gia, đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu 

khoa học trong toàn đơn vị.   

Ban Tổ chức rất mong sớm nhận được bài dự thi từ Quý Trường. Trân trọng cảm ơn! 
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