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QUY CHẾ 
CUỘC THI LẬP TRÌNH QUỐC TẾ SAMSUNG - SCPC 2018 

TẠI VIỆT NAM 

 
1. Mục đích: 

Bản Quy chế Cuộc thi Lập trình Quốc tế Samsung SCPC 2018 tại Việt Nam này (sau đây 
gọi là "Quy chế") do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển Điện thoại di động Samsung Việt Nam (sau đây gọi là "Ban tổ chức" hoặc"Samsung") 
phát hành để quy định cụ thể đối tượng tham dự, điều kiện, phương thức, thủ tục đăng ký, 
quyền và trách nhiệm của thí sinh tham dự, giải thưởng cũng như các nội dung khác liên quan 
đến Cuộc thi Lập trình Quốc tế Samsung SCPC 2018 (sau đây gọi là "Cuộc thi"). 
 

2. Đối tượng tham dự Cuộc thi: 
Là sinh viên còn đang theo học hệ cử nhân/kỹ sư tại các trường đại học và học viện tại Việt 
Nam tính đến thời điểm ngày 31/7/2018.  
 

3. Thủ tục đăng ký tham dự Cuộc thi: 
a) Sinh viên có nguyện vọng tham gia Cuộc thi (sau đây gọi là “Thí sinh”) sẽ truy cập vào 

website của Cuộc thi tại địa chỉ: https://www.codeground.org (sau đây gọi là “Website”) từ 
thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2018 đến 22 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 
năm 2018 . 
Thí sinh được yêu cầu phải đăng ký một tài khoản thành viên tại Website. Sau khi tạo tài 
khoản thành công, Thí sinh cần cung cấp thông tin theo yêu cầu của Ban tổ chức để đăng 
ký tham gia Cuộc thi (tham khảo: “Hướng dẫn đăng ký dự thi SCPC 2018”). Thí sinh phải 
đảm bảo cung cấp thông tin cá nhân cho Ban tổ chức một cách trung thực, chính xác và 
cam kết chịu mọi trách nhiệm về tính đúng đắn, trung thực của các nội dung thông tin này. 
Đăng ký dự thi chỉ được coi là thành công khi thí sinh hoàn thành các bước như hướng 
dẫn và Website hiện ra thông báo hoàn thành. 

b) Trường hợp Thí sinh đã đăng ký tham dự Cuộc thi nhưng sau đó không thực hiện bài thi 
hoặc ngừng thực hiện bài thi giữa chừng thì được coi là muốn rút lui khỏi Cuộc thi. Trong 
trường hợp này, Ban tổ chức sẽ hủy thông tin đăng ký dự thi của Thí sinh đó và sẽ không 
chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ tổn thất, thiệt hại hoặc bất lợi nào (nếu có) liên 
quan đến Thí sinh. 

c) Việc đăng ký tham dự Cuộc thi phải được tiến hành với tư cách cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ 
được đăng ký dự thi bằng duy nhất một tài khoản thành viên tại Website. Đối với những thí 
sinh lập từ hai tài khoản thành viên trở lên, Ban tổ chức sẽ hủy việc đăng ký dự thi,  hủy 
các kết quả thi nếu Thí sinh lọt vào vòng 2 hoặc vòng chung kết, …và sẽ không chịu bất cứ 
trách nhiệm nào đối với bất cứ tổn thất, thiệt hại hoặc bất lợi nào (nếu có) đối với Thí sinh 
gây ra bởi hoặc có liên quan đến việc hủy đăng ký dự thi, hủy kết quả thi nêu tại đây. 

d) Thí sinh khi đăng ký tài khoản tại Website và đăng ký tham dự Cuộc thi phải sử dụng duy 
nhất một số điện thoại của mình. Trường hợp một số điện thoại được sử dụng để đăng ký 
cho nhiều tài khoản thành viên tại Website thì các Thí sinh sử dụng các tài khoản có chung 
số điện thoại đó cũng sẽ bị Ban tổ chức xử lý như nêu tại điểm c) trên.  

e) Trong thời gian mở đăng ký dự thi, Thí sinh có thể thay đổi các thông tin đã đăng ký và 
khai báo tại Website, ngoại trừ thông tin về tên tài khoản thành viên và địa chỉ email. 
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Đối với những tên tài khoản thành viên mà Thí sinh đăng ký tại Webiste có dấu hiệu không 
lành mạnh, có khả năng vi phạm đến trật tự xã hội, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục hoặc 
làm tổn hại danh dự của người khác theo đánh giá của Ban tổ chức thì Ban tổ chức được 
phép tư động thay đổi tên tài khoản và sau đó sẽ thông báo cho Thí sinh biết việc thay đổi 
đó qua email. Thí sinh sẽ được phép tham dự Cuộc thi bằng tên tài khoản thành viên mới 
này. 

f) Bằng việc đăng ký tham dự Cuộc thi, Thí sinh đồng ý để Ban tổ chức thu thập, sử dụng, 
lưu trữ và xử lý những thông tin cá nhân của mình cho mục đích tổ chức Cuộc thi cũng 
như các mục đích hợp pháp khác, bao gồm cả việc cung cấp, chia sẻ, tiết lộ các thông tin 
cá nhân của Thí sinh cho các bên liên quan để thực hiện việc tổ chức Cuộc thi. 
 

4. Trình tự tiến hành Cuộc thi: 
a) Cuộc thi được chia thành Vòng loại 1, Vòng loại 2 và Vòng chung kết. Những thí sinh vượt 

qua Vòng loại 1 mới có thể tham dự Vòng loại 2. Thí sinh đạt giải tại Vòng loại 2 tại Việt 
Nam mới được Ban tổ chức lựa chọn tham gia Vòng chung kết do Tập đoàn Samsung tổ 
chức tại Hàn Quốc cùng với các thí sinh nước ngoài khác đã qua Vòng loại 2 tại từng 
nước đó. 

b) Vòng loại 1 được tiến hành online (trực tuyến) trên trang https://www.codeground.org: thí 
sinh được làm bài trong khoảng thời gian 24 tiếng, từ 07:00 ngày 23/6/2018 đến 07:00 
ngày 24/6/2018 (giờ Việt Nam). 

c) Vòng loại 2 được tổ chức thi tập trung (offline) tại 2 địa điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh vào ngày 7/7/2018. Thí sinh được làm bài trong khoảng thời gian 12 tiếng. Thông 
tin chi tiết về địa chỉ tổ chức Vòng loại 2 sẽ được Ban tổ chức thông báo đến cho những 
Thí sinh được vào Vòng loại 2 qua địa chỉ email của Thí sinh. 

d) Vòng chung kết được tổ chức vào ngày 31/7/2018 tại trụ sở Công ty Samsung tại Seoul, 
Hàn Quốc (Chi tiết địa chỉ xem tại Website). 

e) Cuộc thi được tiến hành với phương thức nộp sourcecode (sau đây gọi là “Bài làm”) trong 
thời gian cho phép làm bài đã được công bố. Ban tổ chức sẽ xếp hạng thí sinh dựa vào 
điểm số do máy chủ chấm thi trả về và thời gian thực thi của Bài làm đã được nộp trong 
khoảng thời gian cho phép.  

f) Ban tổ chức sẽ thông báo tới những Thí sinh được lựa chọn tham dự Vòng loại 2 tại Việt 
Nam và Vòng chung kết tại Hàn Quốc theo thông tin cá nhân (email, điện thoại) mà Thí 
sinh đăng ký với Ban tổ chức.    
Khi nhận được thông báo của Ban tổ chức, thí sinh phải xác nhận về việc có tiếp tục tham 
gia Vòng thi tiếp theo hay không trong thời hạn mà Ban tổ chức yêu cầu. Trường hợp Thí 
sinh không xác nhận hay phản hồi lại Thông báo của Ban tổ chức thì được hiểu là Thí sinh 
từ chối tiếp tục tham dự Vòng loại 2 hay Vòng chung kết và Ban tổ chức sẽ hủy tham gia 
dự thi của Thí sinh.  
 

5. Nghĩa vụ của thí sinh: 
a) Thí sinh cần phải tham gia tích cực vào Cuộc thi, tự chịu các chi phí (nếu có) để phục vụ 

việc tham gia dự thi Vòng loại 1 và Vòng loại 2.  
b) Thí sinh khi tham gia vào các vòng thi (không phân biệt Vòng loại 1, Vòng loại 2 hay Vòng 

chung kết) đều phải tự làm bài thi bằng thực lực của mình, không nhận hỗ trợ từ người 
khác, tuyệt đối không được có các hành vi gian lận, bất chính, vi phạm pháp luật, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các hành vi như bẻ khóa, xâm nhập trái phép, làm giả dữ liệu. 
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Bên cạnh đó Thí sinh không được phép xâm phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ 
tổ chức, cá nhân nào khi làm Bài thi. 

c) Thí sinh không được cung cấp, chia sẻ cho người khác hoặc để lộ đề thi của bất kỳ vòng 
thi nào cho bên thứ ba. Trừ trường hợp có sự đồng ý của Ban tổ chức, thí sinh không 
được sử dụng đề ôn tập và tài liệu đề thi của các cuộc thi trước được đăng trên website 
Cuộc thi. Thí sinh vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty Samsung. 

d) Thí sinh phải nộp các giấy tờ hợp pháp xác minh về nhân thân và đủ điều kiện tham dự 
Cuộc thi như nêu tại Mục 2 trên cho Ban tổ chức trước hoặc chậm nhất là vào ngày thi tập 
trung tại Vòng loại 2. Trường hợp Thí sinh không cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu hợp 
pháp xác minh thì Ban tổ chức được phép loại Thí sinh tham dự Vòng loại 2. 
 

6. Quyền lợi và trách nhiệm của Thí sinh đối với Bài làm: 
a) Thí sinh có các quyền sở hữu trí tuệ đối với Bài làm của mình theo quy định pháp luật sở 

hữu trí tuệ. Tuy nhiên, bằng việc đăng ký tham dự Cuộc thi, Thí sinh đồng ý cho Ban tổ 
chức có thể lưu giữ, sử dụng và chia sẻ cho bên thứ 3 với mục đích để quảng bá hoặc 
thẩm định Cuộc thi. 

b) Trường hợp nếu kiểm tra thấy Bài làm của Thí sinh vi phạm Quy chế này, Ban tổ chức sẽ 
ngay lập tức hủy Bài thi của Thí sinh. Nếu việc vi phạm được phát hiện ra sau khi Ban tổ 
chức trao giải cho Thí sinh thì Thí sinh phải trao trả lại giải thưởng và các phần thưởng 
khác đã nhận cho Ban tổ chức. Trong trường hợp này, Ban tổ chức sẽ không chịu bất cứ 
trách nhiệm nào đối với bất cứ tổn thất, thiệt hại hoặc bất lợi nào (nếu có) đối với Thí sinh 
gây ra bởi hoặc có liên quan đến hủy kết quả thi và trả lại các phần thưởng quy định tại 
đây. 
 

7. Kế hoạch trao giải: 
a) Trao giải tại Việt Nam:  Ban tổ chức đánh giá bài làm của thí sinh ở Vòng loại 2 và quyết 

định thứ hạng cuối cùng của Vòng loại 2. Tùy vào vị trí thứ hạng, Ban tổ chức sẽ công bố 
và trao giải thưởng và phần thưởng hiện vật cho thí sinh Vòng loại 2 tại Việt Nam. 

b) Trao giải tại Hàn Quốc:  Ban tổ chức đánh giá bài làm của thí sinh ở Vòng chung kết và 
quyết định thứ hạng chung cuộc. Tùy vào vị trí thứ hạng, Ban tổ chức sẽ công bố và trao 
giải thưởng và phần thưởng hiện vật cho thí sinh Vòng Chung kết tại Hàn Quốc. 
 

8. Nghĩa vụ của Thí sinh nhận giải thưởng: 
a) Giải thưởng và phần thưởng bằng hiện vật mà Ban tổ chức trao cho những Thí sinh đạt 

giải tại Việt Nam là khoản thực nhận của Thí sinh.   
b) Giải thưởng và phần thưởng bằng hiện vật được trao cho Thí sinh đạt giải tại vòng Chung 

kết tại Hàn Quốc là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật Hàn 
Quốc và Việt Nam nếu có. Ban tổ chức được phép khấu trừ thuế từ Giải thưởng và Phần 
thưởng bằng hiện vật trước khi trao tặng cho Thí sinh phù hợp với quy định về thuế của 
Hàn Quốc và Việt Nam hoặc yêu cầu Thí sinh thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ sau khi 
nhận Giải thưởng và Phần thưởng theo các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp 
Thí sinh có giải thưởng từ chối trả thuế như trên, Ban tổ chức có quyền không trao Giải 
thưởng và/hoặc Phần thưởng hiện vật. 
 

9. Các nội dung khác 
a) Ban tổ chức có thể chụp ảnh, quay video về Thí sinh khi tham dự Cuộc thi để làm chương 

trình quảng bá, truyền thông cho Cuộc thi. 
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b) Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Ban tổ chức và thí sinh dự thi, hai bên đều phải cố 
gắng giải quyết tranh chấp thông qua thảo luận, đối thoại. 

c) Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, rủi ro xảy ra đối với thí 
sinh trong quá trình thí sinh tham dự Cuộc thi nếu những rủi ro này không phát sinh từ lỗi 
trực tiếp của Ban tổ chức. 

d) Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với các lỗi gián đoạn/ chậm đường truyền hay xử lý 
dữ liệu đối với các vấn đề kỹ thuật, lỗi phần mềm, trang thiết bị, internet,…Thí sinh dự thi 
phải có trách nhiệm nộp Bài thi theo phương pháp và nội dung phù hợp trong thời gian 
làm bài quy định. 

e) Ban tổ chức có quyền yêu cầu Thí sinh dự thi bồi thường các thiệt hại do các thí sinh gây 
ra trong trường hợp Thí sinh vi phạm Quy chế này hoặc Thí sinh dùng cách khác gây trở 
ngại cho việc tiến hành Cuộc thi. 

f) Nội dung của Quy chế thi này có thể được thay đổi phục vụ việc giải quyết các vấn đề kỹ 
thuật có thể phát sinh nhằm giúp cho Cuộc thi được tiến hành suôn sẻ, khắc phục các lỗi 
kỹ thuật phát sinh nếu có. 

g) Tùy thuộc vào tình hình, Ban tổ chức có thể hủy Cuộc thi hoặc thay đổi lịch trình Cuộc thi. 
Trường hợp hệ thống máy tính của Ban tổ chức bị nhiễm virus hoặc có hư hại hệ thống 
hay vì bất kỳ một lý do nào đó dẫn đến việc Ban tổ chức không thể kiểm soát được dẫn 
tới không thể tiến hành Cuộc thi, Ban tổ chức có thể tạm ngừng, thay đổi lịch trình hoặc 
kết thúc Cuộc thi. 

h) Trong quá trình tiến hành Cuộc thi hoặc sau khi kết thúc Cuộc thi nếu có ý kiến hoặc có 
vấn đề liên quan đến dữ liệu, Ban tổ chức sẽ xử lý theo quy trình sau: 
- Nếu có kiến nghị hoặc có vấn đề phát sinh đưa ra, Hội đồng kỹ thuật sẽ tiến hành giải 

quyết trong thời gian nhanh nhất có thể để Cuộc thi có thể diễn ra bình thường. 
- Trong quá trình thi nếu phát sinh kiến nghị hoặc sự cố mà Hội đồng kỹ thuật cho rằng 

gây ảnh hưởng lớn đến việc giải đề thi của thí sinh thì Ban tổ chức có thể quyết định 
kéo dài thêm thời gian làm bài cho từng cá nhân hoặc toàn bộ thí sinh dự thi nếu cần. 

- Nếu có kiến nghị hoặc vấn đề phát sinh sau Cuộc thi, Hội đồng kỹ thuật có thể kiểm tra 
lại kiến nghị, vấn đề đó để chấm điểm lại hoặc thay đổi kết quả dựa trên kết quả kiểm 
tra. 

- Hội đồng kỹ thuật có quyền quyết định cuối cùng đối với những trường hợp nêu trên, 
Hội đồng kỹ thuật được cấu thành với thành viên là Ban tổ chức và Hội đồng ra đề thi. 

 
Quy chế này được áp dụng từ ngày 23 tháng 5 năm 2018. Quy chế này sẽ được đăng ở trang chủ 
Cuộc thi và Website của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 
(https://news.samsung.com/vn/scpc2018). 

 
  - Hết -  


