
 
 

I. THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Mục đích 

Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Trường, ĐH FPT tổ chức cuộc thi viết “Vạn dặm FPTU”, với 

mong muốn được nhặt nhạnh lại những câu chuyện, thu vén lại những ký ức, khắc hoạ lại những 

con người đã tới đã về với hành trình 15 năm ĐH FPT.  

2. Đối tượng dự thi 

Cuộc thi dành cho các đối tượng sau đây: 

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học FPT 

- Cựu cán bộ, cựu giảng viên, cựu sinh viên Đại học FPT 

- “Người nhà” của ĐH FPT (Phụ huynh sinh viên, người thân của CBGV tại ĐH FPT…)  

 

3. Nội dung dự thi 

Người dự thi có thể lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình theo các nội dung dưới đây: 

- Chuyện chẳng đâu có: 

● Khởi đầu với FPTU: chuyện “duyên nợ” hay lý do “kỳ cục” đưa bạn đến với FPTU 

● Chuyện lạ ở trường: kể về những chuyện khác lạ chẳng đâu có thậm chí kỳ quặc tại 

FPTU 

● Chân dung các “quái nhân”: thầy cô, anh chị cán bộ, bạn học tại FPTU  
● Chuyện các “sản phẩm lỗi” mãi không ra trường 
 

- Trải nghiệm bất ngờ: 

● Những trải nghiệm thất bại nhớ đời hoặc không thể tin được vào FPTU mới biết nó có 

tồn tại trên đời 

● Phụ huynh kể lại về chuyện đi học ở FPTU của con mình 

 

- Thành công bi và hài 

● Những chuyện bi hài xoay quanh thành công ở FPTU hoặc sau khi ra khỏi FPTU. 

 

4. Cách thức tham gia 

Người tham dự nộp bài dự thi qua link: http://bit.ly/vandamfptu  

http://bit.ly/vandamfptu


Bài dự thi hợp lệ là bài viết lưu dưới dạng file .doc hoặc .docx, khuyến khích gửi kèm ảnh. Ảnh 

gửi kèm cần to (1M trở lên) và đẹp để minh hoạ cho nội dung bài viết.  

Thời gian nhận bài: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021  

Người tham dự kiểm cần tra kỹ file mềm và thông tin trước khi submit. Sản phẩm sẽ không được 

xét dự thi nếu file mềm bị hỏng hoặc không mở được hoặc không được trao giải nếu BTC không 

thể liên hệ với người tham dự. 

 

5. Lưu ý 

Bài dự thi phải là câu chuyện thật.  

Bài dự thi không sao chép dưới mọi hình thức. 

Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết. 

Bài dự thi chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đã nộp trong các 

cuộc thi khác. 

Bài dự thi đảm bảo không vi phạm các quy định về thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam.  

Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 15.000.000 VNĐ bao gồm:  

Tiêu chí cấp Giá trị giải thưởng Số lượng 

Giải Nhất 3.000.000 VNĐ  01 

Giải Nhì 1.500.000 VNĐ  01 

Giải Ba 1.000.000 VNĐ  03 

Các giải phụ  500.000 VNĐ  15 

 

III. QUYỀN LỢI NGƯỜI DỰ THI 

Người dự thi được nhận các giải thưởng tương ứng trong từng hạng mục (mỗi người dự thi được 

nhận tối đa 01 giải). 

Các tác phẩm đoạt giải có thể được đưa vào sách Vạn dặm FPTU. 

IV. CÁC THÔNG TIN KHÁC 

Tất cả thông tin về cuộc thi vui lòng tham khảo tại hệ thống thông tin của cuộc thi 

- Website: https://fpt.edu.vn  

- Fanpage: https://www.facebook.com/VanDamFPTU 

Mọi thắc mắc về cuộc thi vui lòng liên hệ fanpage cuộc thi. 

https://fpt.edu.vn/
https://www.facebook.com/VanDamFPTU

