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CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Trong thời đại ngân sách dành cho giáo dục còn hạn chế, giáo viên luôn trong tình trạng quá tải, học tập thích ứng

(adaptive learning) đang là một trong những giải pháp cứu cánh cho giáo dục hiện đại. Đây là một phương pháp

giáo dục hoàn toàn mới, khác biệt với phương pháp truyền thống là nội dung và phương thức học được tùy chỉnh 

cho từng học viên, tạo điều kiện cho học viên được làm chủ toàn bộ quá trình học tập của mình. 

Phương thức học mới này dựa trên phân tích dữ liệu, việc giảng dạy không theo cách truyền thống là đi lần lượt từ 

kiến thức này sang kiến thức khác. Giải pháp này theo dõi tiến trình của học sinh, điều chỉnh hướng dẫn, bài giảng 

cho phù hợp và cung cấp cho giáo viên có dữ liệu quan trọng sẽ giúp cho giáo viên giảng dạy hiệu quả hơn.

Đề thi: Đề nghị các bạn nghiên cứu và phát triển một nền tảng học tập thích ứng cho đào tạo các cấp ở Việt

Nam.
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CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Đại dịch covid cũng như xu thế số hóa phát triển mạnh mẽ, lớp học trực tuyến trở nên thiết yếu cho giáo viên và học

sinh.

Đề thi: Dựa trên nền tảng điện toán đám mây của AWS, đề nghị các bạn xây dựng một hệ thống quản lý lớp học

trực tuyến (học sinh, bài giảng, đề thi) nhằm giúp giáo viên linh hoạt hơn trong công tác quản lý và cải thiện chất

lượng giảng dạy.
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CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Tại Việt Nam, công nghệ giáo dục đang đứng trước yêu cầu thay đổi lớn. Thay đổi để phục vụ các hướng học mới cũng

như để nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đánh giá người học,.. Các môn học hiện nay phần lớn là theo hình

thức giáo viên giảng – nói và học sinh nghe – tiếp thu. Chúng ta đang rất cần những ý tưởng để giúp cho việc giáo dục

đến gần hơn với người học.

Đề thi: Làm cách nào vận dụng công nghệ điện toán đám mây để giúp người học tiếp thu nhanh hơn và hiệu quả

hơn các nội dung được học để biến thành kiến thức hữu ích, vận dụng trong cuộc sống?
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NHÀ MÁY THÔNG MINH

Dịch covid 19 hoành hành, việc sản xuất nhu yếu phẩm ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, các công ty sản xuất

gặp khó khăn trong việc kiểm soát cung cầu, gây ra việc thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, chậm trễ sản xuất. Cùng lúc, 

việc phân bổ nhân công cho hiệu quả cũng là gánh nặng của doanh nghiệp. 

Đề thi: Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giải quyết các vấn đề trên?
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CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm qua luôn phát triển. Do đó, dân số thuộc tầng lớp trung lưu cũng đạt con số kỷ

lục. Với vai trò là tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu, Techcombank luôn đi đầu trong việc hỗ trợ khách hàng xây dựng

và gìn giữ tài sản. Tuy nhiên, COVID-19 đã ảnh hưởng đến khả năng làm việc mật thiết của Techcombank với khách

hàng của chúng tôi để mang lại trải nghiệm tư vấn và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Đề thi: Đề xuất một giải pháp để khách hàng của chúng tôi có thể được phục vụ theo cách hiệu quả nhất, dễ

dàng, bảo mật và chi phí thấp nhất, đồng thời tuân thủ các quy tắc và quy định tài chính như chữ ký số, OTP, 

v.v.
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CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Timo là công ty đầu tiên tham gia vào lĩnh vực Tài chính với tư cách là một nền tảng ngân hàng số nhằm mục đích hỗ

trợ và đồng hành cùng khách hàng trong hành trình quản trị tài chính cá nhân. Timo Goal Save là một công cụ tiết

kiệm mạnh mẽ giúp quản lý ngân sách hàng tháng, tài chính cá nhân, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên.

Đề thi: Để thúc đẩy sự hiểu biết về tài chính của sinh viên, các bạn sẽ phát triển một kế hoạch phát triển sản

phẩm toàn diện (bao gồm khái niệm sản phẩm chi tiết, các sáng kiến UI / UX) và chiến lược tiếp thị để đưa

Goal Save trở thành một giải pháp hàng đầu cho sinh viên.
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THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Việt Nam trong những năm qua có sự phát triển bùng nổ trong nhiều mặt, trong đó có tốc độ đô thị hoá. Quá trình này

kéo theo những thay đổi đa dạng, phức tạp, tương hỗ và tốc độ khá nhanh. Nắm bắt những thay đổi này để quản lý quỹ

đất một cách kịp thời, chính xác với chi phí hợp lý là một trong những thách thức cơ bản của công tác quản lý đô thị.

Ví dụ như: Phát hiện các khu vực bị thay đổi về loại hình sử dụng đất, ví dụ công viên cây xanh thành nhà ở/ hoặc mặt

nước thành nhà ở/ đất nông nghiệp thành nhà ở, ... và kiểm tra chéo với quy hoạch sử dụng đất của thành phố để phát

hiện sai phạm. Giải pháp nên chỉ ra các thay đổi này là gì? diện tích bao nhiêu và ở đâu?

Đề thi: Đề nghị các bạn đưa ra giải pháp và công cụ phát hiện những thay đổi về sử dụng đất đô thị nhanh chóng

và chính xác để hỗ trợ công tác quản lý đô thị trong điều kiện cụ thể của một đô thị nào đó theo chiến lược Xây

dựng thành phố thông minh của chính phủ Việt Nam.
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MÔI TRƯỜNG

Việt Nam, giống như nhiều nước đang phát triển, đối mặt với vấn nạn rác thải bị vứt bừa bải và không được tái chế 

hiệu quả. Phí vệ sinh môi trường thấp, không đồng bộ hoạt động thu gom sau khi phân loại, lượng rác tái chế của 

các hộ dân ít và hạn chế trong việc thiết lập các điểm thu gom tái chế tập trung.

mGreen là một ứng dụng phân loại rác tại nguồn được tích điểm đổi quà nhằm kết nối chủ nguồn thải và đơn vị thu 

gom. Người dân được tích điểm theo khối lượng rác tái chế đã phân loại và tích điểm, đổi điểm liên kết để tiêu 

dùng và mua sắm.

Đề thi: Làm thế nào để khuyến khích các hộ dân ở Việt Nam sử dụng mobile app mGreen để phân loại và 

thu gom rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại). 
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Y TẾ

Việc người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng là nguyên nhân chính khiến cho tình hình lây nhiễm dịch

COVID diễn biến phức tạp trên thế giới. Do đó, một phần mềm nhận diện khuôn mặt phân biệt được những người đeo

và không đeo khẩu trang là rất cần thiết.

Đề thi: Đề nghị các bạn thiết kế một ứng dụng có thể ghi nhận lại được lịch trình di chuyển, tiếp xúc của những

người không đeo khẩu trang theo trình tự thời gian từ hệ thống camera giám sát tại các toà nhà. Trong tương

lai có thể dễ dàng kiểm tra những nhân viên không đeo thẻ và người lạ đi vào tòa nhà.
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Y TẾ

Telehealth (chăm sóc sức khoẻ từ xa) là một thành phần quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế trên thế

giới. Các nhà cung cấp, người trả tiền và người sử dụng lao động đã đánh giá lại các nền tảng telehealth một cách toàn 

diện và đang nhanh chóng chuyển sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Virtual Health (chăm sóc sức khỏe ảo). Sự gia 

tăng về nhu cầu đối với Virtual Health trước đó cùng với tác động của đại dịch COVID-19 hiện tại đã thúc đẩy mạnh mẽ

lên sự cải tiến và đầu tư vào công nghệ nhằm tạo ra những nền tảng Virtual Health mới có chất lượng cao hơn, hiệu quả

hơn và tiện lợi hơn. 

Tìm hiểu thêm về Virtual Health tại đây: https://bit.ly/A-New-Era-of-Virtual-Health

Đề thi: Trên cơ sở sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây, bạn hãy đề xuất và phát triển một giải pháp có tính 

sáng tạo và hiệu quả cao phục vụ cho kỷ nguyên Virtual Health.

https://bit.ly/A-New-Era-of-Virtual-Health
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Cảm ơn!!! 
Mời các bạn đặt câu hỏi trên Slack channel.


