


Được dự đoán là phát minh vĩ đại kế tiếp sau Internet, công nghệ Blockchain đã thu hút sự chú ý 
của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Amazon, Goldman Sachs và Microsoft. Mặc dù chỉ 
mới ở giai đoạn sơ khởi, việc nghiên cứu và ứng dụng Blockchain ở Châu Á nói chung và Việt 
Nam nói riêng được dự đoán sẽ biến chuyển một cách nhanh chóng trong tương lai

Nắm bắt được làn sóng nghiên cứu công nghệ Blockchain hàng đầu thế giới cũng như tận dụng 
tiềm năng thị trường và nguồn nhân lực trẻ và đầy năng lực ở Việt Nam, CARDANO Labo - công 
ty tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Blockchain tại Việt Nam và châu Á lần đầu 
tiên tổ chức cuộc thi ý tưởng kinh doanh dựa trên Blockchain để phổ biến công nghệ này tới 
công chúng thông qua những ý tưởng và ứng dụng thực tế, sáng tạo và chưa từng có trước đây. 
Đây cũng là bước đầu tiên trong tiến trình phát triển hệ sinh thái Blockchain tại Việt Nam để bắt 
kịp với xu hướng thế giới..
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ĐINH TRẦN HOÀNG QUÂN
Trưởng phòng Fintech 
tại công ty CARDANO Labo

NGUYỄN THIÊN BẢO
Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển 
tại công ty CARDANO Labo

THOMAS LEIRITZ
Giám đốc kinh doanh
tại công ty CARDANO Labo

TRẦN MINH THUẬN
Giám đốc kinh doanh
tại công ty CARDANO Labo

HỒ QUÂN
Kỹ sư hệ thống bộ phận Gaming
tại công ty CARDANO Labo

JUNYA YAMAMOTO
Trưởng ban tổ chức/Đồng sáng lập viên
CARDANO Labo

YUJI AKABA
Giám đốc điều hành công ty 
Breakthrough Partners

ĐỖ VĂN LONG
Giám đốc Fintech 
tại công ty CARDANO Labo.

Cố vấn cấp cao

Cố vấn 
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Giới thiệu kiến thức về công nghệ Blockchain đến thị trường Việt Nam

Tăng cường độ nhận biết về Blockchain thông qua những phát kiến thực tế dựa trên công nghệ 
Blockchain
Tập hợp được các tổ chức/cá nhân liên quan để xây dựng hệ sinh thái Blockchain tại Việt Nam

Quảng bá công nghệ Blockchain đến các bên liên quan hiện tại cũng như các đối tác tiềm năng.
Tạo nên “Làn sóng Blockchain” - thu hút sự chú ý của công chúng để tạo tiền đề cho sự phát 
triển dài hạn trong tương lai của Blockchain

NGUYỄN THỊ HẢI THANH
Bộ phận Marketing 
tại công cty CARDANO Labo

LÂM HUỲNH THUỲ LIÊN
Bộ phận Marketing 
tại công cty CARDANO Labo

TRẦN THỊ KIỀU DIỄM
Bộ phận Marketing 
tại công cty CARDANO Labo

Điều phối viên
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Công ty về Fintech và gaming, vườn ươm 
khởi nghiệp, các trung tâm ươm tạo 
doanh nghiệp tăng tốc, các học viện về 
công nghệ thông tin, kỹ thuật, công ty 
nhân sự và săn đầu người

Những ai có đam mê về Công nghệ thông 
tin & Kỹ thuật,những nhà hoạch định kinh 
doanh, lập trình viên, sinh viên và các nhà 
nghiên cứu có kinh nghiệm làm việc không 
quá 4 năm
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01/12/2016 - 30/01/2017

Giai đoạn 1: Đăng kí dự thi

25/02/2017

27/02 - 07/04/2017

08/04/2017

Đăng ký ý tưởng dự thi ( 2-3 thành viên/nhóm, ít 
nhất 1 người phụ trách lập kế hoạch kinh doanh và 1 
người hiểu biết về kỹ thuật)
Tổ chức hội thảo ở các trường đại học trên toàn 
quốc
20 đội có ý tưởng tốt nhất sẽ được chọn vào vòng 
tiếp theo

Giai đoạn 2: Khởi động
Giới thiệu về Blockchain và cuộc thi
Networking giữa 20 đội tham gia dự thi

Giai đoạn 3: Bootcamp
6 tuần đào tạo chuyên sâu về Blockchain và kỹ năng 
lập kế hoạch kinh doanh

Bán kết
20 đội trình bày kế hoạch kinh doanh trước ban giám 
khảo

09/04/2017 Chung kết và trao giải
6 được chọn sắc nhất trình bày bài thi trên sân khấu 
và ban giám khảo sẽ chọn ra 3 đội xuất sắc nhất để 
trao giải
14 đội còn lại sẽ có 3 phút giới thiệu ngắn về ý 
tưởng kinh doanh trên sân khấu

Tiệc networking giữa các đội tham gia



Cung cấp địa điểm tố chức sự kiện như Bootcamp, Khởi động, bán kết và 
chung kết

Đề cử những cá nhân ưu tú, nổi trội để đánh giá các bài thi và đưa ra 
những ý kiến đóng góp về ý tưởng và sản phẩm mẫu tại vòng Bán kết và 
Chung kết
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Đặt Booth của tổ chức tại Bootcamp và vào lễ Chung kết
Thuyết trình về tổ chức tại lễ Chung kết

Tiệc networking giữa các đội tham gia



8

Trưởng ban tổ chức kiêm đồng sáng 
lập công ty CARDANO Labo

Trưởng bộ phận Nghiên cứu và phát 
triển, công ty CARDANO Labo 

Phòng Marketing công ty CARDANO 
Labo
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