
Trợ lý ảo cho Cha Mẹ 

GIỚI THIỆU CHUNG
Cuộc thi Sáng tạo hoạt động chơi cùng trẻ qua Video - Raise for Teachers là hoạt động tri
ân các Thầy Cô trên toàn quốc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 được thực hiện
bởi: Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ, phối hợp tổ chức cùng Việt Úc Edu Links.
 
Qua Raise for Teachers 2022, ban tổ chức mong muốn xây dựng thêm các nội dung học
thuật hấp dẫn và ý nghĩa để lan tỏa tới cộng đồng làm Cha Mẹ, đồng thời, tạo điều kiện cho
trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc được tiếp cận tới những hoạt động sáng tạo, thú vị và
gia đình có thêm nhiều ý tưởng và trải nghiệm quý giá bên nhau. 

Để thực hiện chương trình, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của các tổ
chức hàng đầu tại Việt Nam trong các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng những dự án giáo
dục ý nghĩa, hướng tới một cuộc sống và tương lai tươi sáng hơn:
Nhà tài trợ kim cương: Tập đoàn Thái Bình Dương - Nhà máy điện gió Thái Hòa
Nhà tài trợ vàng: Công ty TNHH Signify Việt Nam
Nhà tài trợ bạc: Công ty CP Quản lý khách sạn Flamingo

Thông tin liên hệ: 
Website: https://theraise.app | Email: teacher@theraise.app 

PHỐI HỢP CÙNG

Cuộc thi Sáng tạo hoạt động chơi cùng trẻ qua Video

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

TÀI TRỢ BỞI

Nhà Tài trợ Kim cương Nhà Tài trợ Vàng Nhà Tài trợ Bạc

Đăng ký
tham gia 
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01 Giải Nhất
01 Giải Nhì
03 Giải Ba
05 Giải truyền cảm hứng & 05 Giải sáng tạo
Quà tặng tri ân dành cho tất cả các Ứng viên có Bài dự thi đạt yêu cầu gồm: 

Hợp đồng Cộng tác viên phát triển nội dung 03 tháng tại Công ty CP Raise Việt Nam
Bài dự thi đạt yêu cầu sẽ được đăng tải lên ứng dụng Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ

Các Ứng viên tham dự gửi Bài dự thi là 01 video clip có độ dài dưới 1,5 phút với nội dung
hướng dẫn người lớn thực hiện 01 hoạt động học tập thông qua chơi cho trẻ trong độ tuổi từ
0-10 tuổi.
Cuộc thi gồm 02 vòng thi như sau: 

Vòng 01: Ứng viên đăng ký tham dự và nộp Bài dự thi tại đây (Quét mã QR)                                    
hoặc website www.theraise.app/tin-tuc. Sau 03 ngày làm việc kể từ khi nộp bài dự thi,
Ứng viên sẽ nhận được thư phản hồi thông báo về kết quả vòng 01. 
Vòng 02: Các video đạt yêu cầu sẽ được đăng tải trên Youtube Raise - Trợ lý ảo cho
Cha Mẹ  để bắt đầu Vòng bình chọn trực tuyến. Thời gian đăng tải và thời gian bình
chọn bắt đầu kể từ ngày Ứng viên nhận được thư phản hồi về kết quả vòng 01.

Yêu cầu chi tiết về nội dung Bài dự thi: Phụ lục 02.
Tiêu chí và cách thức chấm điểm: Phụ lục 03. 

Thời hạn nộp Bài dự thi Vòng 1: trước 15:00 giờ, ngày 15/12/2022
Thời gian Vòng 2 - Bình chọn trực tuyến: từ ngày 01/11 đến 15:00 giờ, ngày 22/12/2022
Thời gian công bố kết quả: 20:00 giờ, ngày 22/12/2022

THỂ LỆ CUỘC THI
Sáng tạo hoạt động chơi cùng trẻ qua Video - Raise for Teachers 2022

 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
Giáo viên các trường Mầm non và Tiểu học toàn quốc.

GIẢI THƯỞNG
Tổng giá trị giải thưởng lên tới 312,085,000 VNĐ (phụ lục 01), trong đó:

NỘI DUNG CUỘC THI 

 

SỰ KIỆN BÊN LỀ
Online Workshop "Raise for Teachers" - Chủ đề: Cách thiết kế hoạt động chơi cho trẻ tại nhà
Chi tiết: Phụ lục 04.

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ NHÀ TÀI TRỢ
Chi tiết: Phụ lục 05.
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PHỤ LỤC 01: GIẢI THƯỞNG
01 Giải Nhất

Tổng trị giá lên đến 51,850,000 VNĐ
01 Voucher nghỉ dưỡng 01 đêm tại hạng phòng tiêu chuẩn 02 phòng ngủ

tại Flamingo Đại Lải Resort trị giá 9.600.000 VNĐ
01 Thiết bị khử trùng không khí Philips UVC Disinfection Air Cleaner trị giá 8,250,000 VNĐ

01 gói khám sức khoẻ tổng quát tại Bệnh viện quốc tế Do Life trị giá 3,000,000 VNĐ
01 bộ sách Tiếng Anh - Toán - Khoa học Việt Úc trị giá 1,000,000 VNĐ

Hợp đồng 01 năm cộng tác phát triển nội dung tại Raise trị giá lên đến 30,000,000 VNĐ*
 

01 Giải Nhì
Tổng trị giá lên đến 43,335,000 VNĐ

01 đèn bàn PHILIPS VDTMATE DSK501 trị giá 4,935,000 VNĐ
01 Voucher nghỉ dưỡng 01 đêm tại hạng phòng tiêu chuẩn 01 phòng ngủ

tại Flamingo Cát Bà trị giá 4.400.000 VNĐ
01 gói khám sức khoẻ tổng quát tại Bệnh viện quốc tế Do Life trị giá 3,000,000 VNĐ

01 bộ sách Tiếng Anh - Toán - Khoa học Việt Úc trị giá 1,000,000 VNĐ
Hợp đồng 01 năm cộng tác phát triển nội dung tại Raise trị giá lên đến 30,000,000 VNĐ*

 
03 giải Ba

Tổng trị giá lên đến 18,125,000 VNĐ/giải
01 đèn bàn Philips RobotPlus DSK601 trị giá 2,125,000 VNĐ

01 bộ sách Tiếng Anh - Toán - Khoa học Việt Úc trị giá 1,000,000 VNĐ
Hợp đồng 06 tháng cộng tác phát triển nội dung tại Raise trị giá lên đến 15,000,000 VNĐ*

 
05 giải truyền cảm hứng

Tổng trị giá lên đến 16,505,000 VNĐ/giải
1 đèn bàn PHILIPS DONUTCLIP trị giá 505,000 VNĐ

01 bộ sách Tiếng Anh - Toán - Khoa học Việt Úc trị giá 1,000,000 VNĐ
Hợp đồng 06 tháng cộng tác phát triển nội dung tại Raise trị giá lên đến 15,000,000 VNĐ*

 
05 giải sáng tạo

Tổng trị giá lên đến 16,000,000 VNĐ/giải
01 bộ sách Tiếng Anh - Toán - Khoa học Việt Úc trị giá 1,000,000 VNĐ

Hợp đồng 06 tháng cộng tác phát triển nội dung tại Raise trị giá lên đến 15,000,000 VNĐ*
*Điều khoản áp dụng
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ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG DÀNH CHO GIẢI THƯỞNG

Chỉ có giá trị sử dụng dành cho người thắng giải. Không có giá trị thương mại khi bán lại;
không thể quy đổi thành tiền.
Tổng giá trị 02 giải thưởng: 14.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế phí).
Điều kiện áp dụng: 

Thời hạn áp dụng: 01/12/2022 – 30/12/2023
Voucher 01 đêm áp dụng cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 06 tuổi nghỉ dưỡng trong tuần tại
hạng phòng tiêu chuẩn 01 phòng ngủ bao gồm ăn sáng.
Voucher 01 đêm nghỉ áp dụng cho 04 người lớn và 02 trẻ em dưới 06 tuổi nghỉ dưỡng trong
tuần tại hạng phòng tiêu chuẩn 02 phòng ngủ bao gồm ăn sáng.
Voucher không áp dụng cho giai đoạn Lễ, Tết và giai đoạn cao điểm.
Phụ thu giai đoạn cuối tuần, phụ thu thêm người, phụ thu nâng hạng phòng và các chính sách
phụ thu khác áp dụng theo quy định của resort.

Được áp dụng chương trình bảo hành chính hãng.

Chỉ có giá trị sử dụng dành cho người thắng giải. Không có giá trị thương mại khi bán lại;
không thể quy đổi thành tiền.
Điều khoản áp dụng chi tiết dựa trên Hợp đồng Cộng tác viên phát triển nội dung tại
Công ty cổ phần Raise Việt Nam.

Áp dụng điều khoản hiện có của voucher.
Chỉ có giá trị sử dụng dành cho người thắng giải. Không có giá trị thương mại khi bán lại;
không thể quy đổi thành tiền.

Mọi thắc mắc và khiếu nại về việc nhận thưởng, vui lòng liên hệ Ban tổ chức trong vòng
72 giờ kể từ ngày nhận thưởng. Ban tổ chức xin phép được từ chối tiếp nhận giải quyết
các khiếu nại sau thời gian quy định.
Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng trong trường hợp phát hiện người tham dự
gian lận hoặc lợi dụng chương trình để trục lợi. Trong mọi trường hợp, quyết định của
Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

1/ Đối với Voucher Nghỉ dưỡng tại Flamingo Resort 

2/ Đối với quà tặng từ Signify - Đèn và thiết bị khử trùng Philips

3/ Đối với Hợp đồng Cộng tác phát triển nội dung tại Raise

4/ Đối với Gói Khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DoLife

Điều khoản chung:

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ ban tổ chức qua email: teacher@theraise.app

Trang 04/12
www.theraise.app



Đối tượng học chơi chính hay khán giả xem video: Người nuôi dưỡng trẻ trong độ tuổi từ 0 - 10

tuổi (nhóm tuổi Sơ sinh tới Tiểu học).

Nội dung: Video cần hướng dẫn người xem từng bước, từ chuẩn bị đến thực hiện 01 hoạt động

chơi hoàn chỉnh. 

Mục tiêu: hoạt động có thể hỗ trợ 01 đến 05 nhóm phát triển cho trẻ, bao gồm Ngôn ngữ, Nhận

thức, Vận động, Tình cảm - Kỹ năng xã hội và Thẩm mỹ.  

Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt.

Yêu cầu kỹ thuật:  

Định dạng: HD (1920 x 1080) 

Thời lượng: dưới 1,5 phút 

Khổ: ngang (16:9) 

Format: .AVI, .MOV, .WMV, .MP4 

Âm nhạc: bắt buộc sử dụng nhạc được cho phép từ kho nhạc của Youtube tại

youtube.com/audiolibrary để đảm bảo yếu tố bản quyền.

Trích dẫn nguồn: phải tuân thủ quy tắc trích dẫn nguồn tham khảo.

Những nội dung không hợp lệ: Bạo lực, phản cảm, nguy hiểm, có cảnh ngược đãi con người và

động vật, chính trị, hành vi quấy rối và bắt nạt. 

Tham khảo video mẫu tại đây hoặc Youtube Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ. (Lưu ý: Ban tổ chức

sẽ bổ sung thông tin về tác giả cùng thông tin cuộc thi sau khi nhận được video clip từ ứng

viên.)

Tham khảo phương pháp hướng dẫn hoạt động cùng ý tưởng học và chơi cùng trẻ tại ứng

dụng: Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ (tải ứng dụng miễn phí trên App Store hoặc Google Play)

PHỤ LỤC 02
YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ NỘI DUNG BÀI DỰ THI 
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Nội dung hợp lệ với yêu cầu của ban tổ chức
Ý tưởng hoạt động sáng tạo, thú vị cho trẻ ở độ tuổi từ 0 - 10 tuổi 
Hướng dẫn theo từng bước rõ ràng và dễ hiểu
Hình ảnh minh họa đẹp và sinh động
Góc quay đẹp và theo đúng yêu cầu kỹ thuật
Âm thanh phù hợp với nội dung

Điểm từ Hội đồng chuyên môn: chiếm 50% tổng điểm
Điểm Khán giả bình chọn trên Youtube: chiếm 50% tổng điểm. Trong đó:

Mỗi lượt xem tương đương với 3 điểm
Mỗi lượt bình luận tương đương với 2 điểm
Mỗi lượt yêu thích (like) tương đương với 1 điểm

Mỗi lượt xem tương đương với 3 điểm
Mỗi lượt bình luận tương đương với 2 điểm
Mỗi lượt yêu thích (like) tương đương với 1 điểm

Mỗi ứng viên tham gia cuộc thi có thể nộp nhiều bài dự thi. Mỗi bài dự thi chỉ nhận được duy nhất
01 giải thưởng.
Công ty CP Raise Việt Nam là chủ sở hữu quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm, đồng thời là
đơn vị bảo hộ chất lượng và bảo vệ tác giả chính thức với các bài dự thi tham gia cuộc thi "Raise
for Teachers" 2022.
Các bài dự thi đạt yêu cầu nhưng không đạt giải sẽ nhận Quà tặng tri ân gồm: 
Hợp đồng Cộng tác viên phát triển nội dung 03 tháng tại Công ty CP Raise Việt Nam
Bài dự thi đạt yêu cầu sẽ được đăng tải lên ứng dụng Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ

PHỤ LỤC 03
TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM

Tiêu chí chấm điểm của Hội đồng chuyên môn

Cách thức tính giải Nhất - Nhì - Ba

Cách thức tính giải truyền cảm hứng
100% Điểm Khán giả bình chọn trên Youtube. Trong đó:

Cách thức tính giải sáng tạo
100% Điểm do Hội đồng chuyên môn chấm.

Lưu ý: 
1.

2.

3.
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20:00 – 20:05: Giới thiệu nội dung Workshop
20:05 – 20:20: Giới thiệu về Raise và cuộc thi Raise for Teachers 2022
20:20 – 20:35: Truyền cảm hứng cho Cha Mẹ học và chơi cùng con
20:35 – 20:50: Phát triển trẻ với những hoạt động khám phá thực tế cuộc sống
20:50 – 21:20: Hỏi đáp
21:20 – 21:30: Kết thúc chương trình

PHỤ LỤC 04
SỰ KIỆN BÊN LỀ

ONLINE WORKSHOP: RAISE FOR TEACHERS 2022
Chủ đề: Thiết kế hoạt động học tập qua trò chơi cho trẻ tại nhà

Thời gian: 20:00 - 21:30, ngày 11/11/2022
Hình thức: Teams Meeting

Đồng hành cùng cuộc thi, Raise tổ chức Workshop miễn phí cho tất cả các đối tượng
khán giả với chủ đề "Thiết kế hoạt động học tập qua trò chơi cho trẻ tại nhà".

Nội dung chính:

Xem video toàn bộ Online Workshop tại: 
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PHỤ LỤC 05
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ

Raise - Trợ lý ảo cho Cha Mẹ là một giải pháp của Công ty Cổ phần Raise Việt Nam. Ứng dụng
Raise được ra mắt chính thức trên 02 nền tảng App Store và Google Play cho người dùng sử dụng
miễn phí vào tháng 05/2022. 

Raise là ứng dụng di động thông minh, cung cấp +2500 nội dung học thuật hấp dẫn, hướng dẫn
người lớn các hoạt động học mà chơi cùng con trong độ tuổi từ 0-10 tuổi, được phát triển bởi
những chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục & công nghệ thông tin.

Raise hiểu được nhu cầu của các cha mẹ trong xã hội hiện đại và mong muốn kiến tạo một cộng
đồng lành mạnh, sáng tạo, sẵn sàng phát triển những đứa trẻ khỏe mạnh, tự tin, hạnh phúc và
một tương lai tươi sáng hơn.

Tìm hiểu thêm về Raise tại:
Website: www.theraise.app
Facebook: www.facebook.com/TheRaiseApp 
Youtube: www.youtube.com/@theraiseapp
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PHỤ LỤC 05
ĐỐI TÁC ĐỒNG TỔ CHỨC

 

English for Primary Math 1,2,3,4,5
English for Primary Science 1,2,3

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ DU HỌC QUỐC TẾ VIỆT ÚC

Việt Úc Edu Links là đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu – uy tín – chất lượng với hơn 15
năm hoạt động về giảng dạy tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành, nâng cao chuyên
môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp ở phổ thông. 

Nội dung Tiếng Anh – Toán – Khoa học của Việt Úc Edu Links được xuất bản qua các đầu sách:

Đồng thời, những nội dung này cũng đã và đang được số hóa cho giảng dạy trực tuyến và trong
phòng công nghệ (lab) tại hơn 150 trường với hơn 100,000 học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm về Việt Úc Edu Links tại:
Website: https://viet-uc.edu.vn
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Nhà máy Điện gió Thái Hòa
Top 10 Dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu năm 2021

Nhà máy Điện gió Thái Hòa tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận do Công ty cổ
phần Năng lượng Pacific - Bình Thuận (thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương - Pacific
Corporation) làm chủ đầu tư. Nhà máy có công suất 90MW, sử dụng công nghệ mới nhất của
Tập đoàn Siemens (Đức) giúp tăng sản lượng điện, giảm phát thải tiếng ồn và thân thiện với môi
trường. 

Tháng 10/2021, nhà máy chính thức đi vào hoạt động, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia
khoảng 250 triệu KWh/năm, góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương. Tại chương trình
bình chọn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, nhà máy đã được bình chọn là 01 trong 10 dự án năng lượng tái
tạo tiêu biểu năm 2021.

Tìm hiểu thêm về Pacific Corporation và Nhà máy điện gió Thái Hòa tại:
Website: www.thaibinhduong.vn

PHỤ LỤC 05
NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

 
TẬP ĐOÀN THÁI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ THÁI HÒA
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NHÀ TÀI TRỢ VÀNG
 
 

 
 

Signify (Euronext: LIGHT) là công ty dẫn đầu
toàn cầu về chiếu sáng chuyên dụng, dân dụng
và chiếu sáng Kết Nối Vạn Vật (Internet of
Things). Những sản phẩm mang thương hiệu
Philips, hệ thống chiếu sáng có kết nối Interact
và các dịch vụ dựa trên dữ liệu của chúng tôi
giúp tạo ra giá trị kinh doanh, mang đến sự thay
đổi cho nhà ở, tòa nhà thương mại và các khu
vực công cộng. Với doanh thu năm 2021 đạt 6,9
tỷ EUR, cùng khoảng 37,000 nhân viên tại hơn
70 quốc gia, chúng tôi khai phá tiềm năng phi
thường của ánh sáng vì cuộc sống tươi sáng và
một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã đạt mức
carbon trung hòa vào năm 2020, nằm trong
bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bền vững Dow
Jones toàn cầu (DJSI) bốn năm liên tiếp kể từ
lúc IPO và được vinh danh là Công ty đầu ngành
Industry Leader vào các năm 2017, 2018, và
2019. Thông tin thêm về Signify có tại trang
LinkedIn Signify Vietnam và Facebook Philips
Lighting Vietnam.

Tìm hiểu thêm về Signify Việt Nam tại:
Website: www.signify.com/vi-vn
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Khai phá tiềm năng phi thường của ánh sáng
vì cuộc sống tươi sáng và một thế giới tốt đẹp hơn
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NHÀ TÀI TRỢ BẠC
 
 

 
 

Flamingo Đại Lải Resort - Top 10 resort đẹp
nhất hành tinh tự hào là khu nghỉ dưỡng duy
nhất được vinh danh bởi hơn 60 giải thưởng
uy tín trong nước và quốc tế. Nơi đây nổi
tiếng với sắc xanh tự nhiên nguyên bản, hệ
sinh thái nghỉ dưỡng phong phú, trong đó
kiến trúc xanh độc bản là sợi chỉ hoàn hảo
kết nối con người với thiên nhiên. 
 
Tọa lạc tại vị trí tuyệt đẹp được thiên nhiên
ưu ái ban tặng, nằm trong khu dự trữ sinh
quyển thế giới, sở hữu bãi biển xanh trong
với tầm nhìn vịnh Lan Hạ, quần thể nghỉ
dưỡng Flamingo Cát Bà là thiên đường nghệ
thuật, kiến trúc với kiệt tác đường dạo trên
cao Cầu Mây ấn tượng. Thư giãn Thân –
Tâm – Trí và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
tại Tổ hợp khoáng nóng 5 sao chuẩn Nhật
Ruriko Onsen cùng loạt dịch vụ nghỉ dưỡng,
giải trí, ẩm thực thượng hạng chắc chắn sẽ
mang đến cho bạn những xúc cảm tuyệt vời
nhất.
 

Bốn mùa đều tươi đẹp như bước ra từ truyện cổ tích xưa
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Tìm hiểu thêm về Flamingo Resorts tại:
Website: www.flamingoresorts.vn
Flamingo Dai Lai Resort fanpage: www.facebook.com/flamingodailairesort
Flamingo Cat Ba fanpage: www.facebook.com/FlamingoCatBaResorts.Official


