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HEALTHCARE FINTECH ALLIANCE (HFA) 

INNOVATION CHALLENGE  

Việt Nam 2020 

 

Nhằm phát huy khả năng sáng tạo, kêu gọi các nhà khởi nghiệp, nhà cải cách đổi 

mới và thu hút sinh viên Việt Nam trong các lĩnh vực để đưa ra giải pháp giải quyết các 

vấn đề, thách thức tại khu vực Đông Nam Á và đặc biệt tại Việt Nam. Liên minh sức 

khỏe và ứng dụng công nghệ tài chính Healthcare FinTech Alliance (HFA) phối hợp cùng 

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuộc thi “Healthcare Fintech Alliance Innovation 

Challenge” 2020 tại Việt Nam. Cuộc thi nhằm kết nối các doanh nghiệp với các nhà cung 

cấp giải pháp công nghệ để thúc đẩy, phát triển các ứng dụng công nghệ liên ngành 

như: y tế, công nghệ thông tin, tài chính.  

Tất cả các đội dự thi được mời để thuyết minh các giải pháp tại sự kiện Ngày sáng 

tạo Việt Nam “Vietnam Innovators Pitch Day”. Nội dung cuộc thi cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức 

30/08/2020 Hạn chót đăng ký tham gia tại Việt Nam 

05/09/2020 Vòng loại cho các đội đến từ các trường đại học 

30/09/2020  Vòng chung kết tại Việt Nam - Ngày hội đổi mới Việt Nam 

11/2020 Chung kết Đông Nam Á - HFA Innovation Challenge 

Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/pkEqzNuETq2CCh7m6 

 

2. Đối tượng tham gia   

• Mỗi đội tham dự phải có ít nhất 2 sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh trong 

nhóm đang theo học tại các trường Đại học tại Việt Nam. Mỗi nhóm dự thi chỉ tham 

gia 1 sản phẩm 

• Các sản phẩm tham dự có thể ở giai đoạn ý tưởng cung cấp các giải pháp để giải quyết 

các thách thức về khả năng tiếp cận và chi trả chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe. 

• Các sản phẩm ý tưởng tham dự phải được trình bày dưới dạng Power Point PPT không 

quá 10 slide. 

https://forms.gle/pkEqzNuETq2CCh7m6
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• Tất cả các đội được chọn ở Vòng loại phải tham tham dự các Hội thảo của cuộc thi 

để chuẩn bị cho Vòng chung kết tại Việt Nam. 

• Đội vô địch tại Việt Nam sẽ đại diện để tham dự vòng Chung kết Đông Nam Á vào 

tháng 11/2020. 

3. Thử thách và tiêu chí lựa chọn 

Các thử thách trong cuộc thi giúp bệnh nhân bằng cách hỗ trợ tài chính để mở rộng 

khả năng tiếp cận và khả năng chi trả đối với thuốc và chăm sóc sức khỏe chất lượng 

thông qua Tài chính đổi mới hoặc giúp họ tiếp cận và nâng cao hiệu quả của Patient 

Support Program thông qua các ứng dụng công nghệ. Bài dự thi và các giải pháp đã 

phát triển sẽ được đánh giá và chấm điểm dựa trên: 

• Kinh nghiệm và hiểu biết về hệ sinh thái tài chính và chăm sóc sức khỏe trong các Thị 

trường mới nổi Châu Á 

• Giải pháp phù hợp với nhu cầu đề xuất, xem xét các kết quả dự kiến 

• Hiệu quả chi phí 

• Tác động của bệnh nhân 

• Giải pháp sáng tạo 

• Dễ thực hiện thí điểm 

• Khả năng mở rộng 

• Thời gian đưa ra thị trường và rủi ro thị trường 

• Sự khác biệt của giải pháp trong bối cảnh cạnh tranh 

• Khả năng thực hiện giải pháp của người tham gia 

• Mức độ mà giải pháp có thể giúp phát triển quan hệ đối tác với Ban tổ chức 

• Trình bày về tổng yêu cầu tài trợ cho các giai đoạn phát triển khác nhau 

• Chứng minh việc sử dụng quỹ, tức là tiền thưởng 

4. Lợi ích người tham gia cuộc thi 

• Có cơ hội nhận được giải thưởng lớn. Tổng giá trị giải thưởng dành cho sản phẩm dự 

thi xuất sắc nhất lên đến 50.000 USD. 
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• Các dự án khả thi có cơ hội nhận được đầu tư lớn từ các nhà đầu tư trong nước và 

nước ngoài. 

• Có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam, Singapore và các nước 

khác trong khu vực Đông Nam Á để phát triển ý tưởng sáng tạo. 

• Được tham gia các buổi hội thảo, đào tạo trực tuyến về xây dựng các ứng dụng công 

nghệ với các chuyên gia đến từ Singapore.  

• Được các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam 

và Singapore dìu dắt, bồi dưỡng, đồng hành trong suốt cuộc thi. 

• Có có hội được tuyển dụng vào các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam và 

Singapore. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

Đặc biệt, những đội thi tiềm năng có ý tưởng sáng tạo nhất sẽ được Học viện Công 

nghệ Tài chính tiếp tục ươm tạo để phát triển dự án. Mức đầu tư đối với các sản phẩm 

ứng dụng công nghệ có giá trị sẽ có qui mô là 50.000 USD. Đội dự thi xuất sắc sẽ được 

sang tham quan và thuyết trình ý tưởng với nhà đầu tư Singapore nhằm phát triển sản 

phẩm của mình. Các nhóm sinh viên xuất sắc có cơ hội được tuyển dụng trực tiếp từ 

các nhà tuyển dụng tham gia vào quá trình huấn luyện các đội dự thi. 

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi 

+ 01 Giải đặc biệt (Chung kết ASEAN) 1,150,000,000 VND (USD $50,000) 

+ Giải Chiến thắng thử thách   200,000,000 VND 

+ Giải Chung kết     100,000,000 VND 

+ Giải Bán kết    40,000,000 VND  

6. Quy định chung: 

• Ban tổ chức có quyền hủy bỏ tư cách dự thi của các đội dự thi nếu nhận thấy hành vi 

không tuân thủ quy định của cuộc thi. Tất cả các quyết định của Ban tổ chức sẽ được 

thông báo tới đội dự thi hoặc thí sinh trong vòng 24 giờ sau khi có quyết định. 

• Ban tổ chức có quyền điều chỉnh thể lệ cuộc thi hoặc thay đổi thời gian của các vòng 

hoặc các hoạt động bên lề trong trường hợp cần thiết. Mọi thay đổi sẽ được thông báo 

cho đội dự thi trong vòng 24 giờ sau khi có quyết định. 
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• Hình ảnh, tên và các thông tin cá nhân được điền vào đơn đăng ký tham gia cuộc thi 

của các đội dự thi và của từng thành viên của các đội dự thi, bài tham dự cuộc thi sẽ 

được Ban tổ chức sử dụng cho các hoạt động phục vụ cho cuộc thi mà không phải chịu 

thêm điều kiện gì ngoại trừ các hoạt động mà luật pháp cấm. 

• Thông tin mà đội dự thi cung cấp cho Ban tổ chức phải đầy đủ và hợp lệ. Ban tổ chức 

không chịu trách nhiệm nếu có bất kì thông tin nào sai lệch. 

• Mọi tranh chấp, khiếu nại, thắc mắc về quyết định của Ban tổ chức xin gửi về e-mail 

Ban tổ chức. 

• Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp có xảy ra 

tranh chấp và khiếu nại liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi. 

 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Webiste: https://hfalliance.org và https://pitch.hfalliance.org 

E-mail: vietnamfintech.vnu@gmail.com 

 

 

https://hfalliance.org/
https://pitch.hfalliance.org/

