Cuộc Thi Giải Pháp cho Thành Phố Xanh Năm 2018
Schneider Electric
•

Tại mùa thi thứ 8, cuộc tranh tài ý tưởng toàn cầu thu hút hàng vạn sinh
viên ngành Thương Mại và Kỹ Thuật trên khắp thế giới

•

Năm nay, các chủ đề Kinh Tế Kỹ Thuật Số, Chuỗi Cung Ứng Thông Minh và
An Ninh Mạng được bổ sung vào đề tài dự thi

Tổng quan hành trình Giải Pháp cho Thành Phố Xanh của Schneider Electric
Schneider Electric, chuyên gia chuyển hóa kỹ thuật số toàn cầu về quản lý năng lượng và tự động hóa, đã
chính thức phát động cuộc thi toàn cầu Giải Pháp cho Thành Phố Xanh 2018 tìm kiếm ý tưởng táo bạo
và giải pháp sáng tạo cho những thành phố thông minh và tiết kiệm năng lượng hơn.
Trong mùa thi thứ 8 này, Giải Pháp cho Thành Phố Xanh đã trở thành một sự kiện nổi bật dành cho các
sinh viên trên toàn thế giới. Trong năm 2017, gần 20,000 nhà sáng tạo trẻ đến từ hơn 3,000 trường đại học
ở hơn 180 quốc gia đã tham gia cuộc thi, trong đó có 58% là thí sinh nữ. Thử thách của cuộc thi Giải Pháp
cho Thành Phố Xanh là vô cùng lớn với sự cố vấn chuyên môn, sự kết nối, trải nghiệm du lịch, giải thưởng
tiền mặt và đặc biệt là cơ hội làm việc hoặc kinh doanh ở những chân trời mới.

Ba chủ đề mới tập trung vào kỹ thuật số đã được bổ sung vào cuộc thi
Năm 2018 này, cuộc thi sẽ ngày càng trở nên thú vị hơn nhờ vào những chủ đề đa dạng. Sinh viên sẽ được
yêu cầu nộp ý tưởng táo bạo của mình về một trong năm chủ đề: Bền Vững và Hội Nhập, Kinh Tế Kỹ Thuật
Số, Chuỗi Cung Ứng Thông Minh, An Ninh Mạng, hoặc “Không Giới Hạn/ Ý Tưởng Táo Bạo về Giải Pháp
Xanh”. “Bền Vững và Hội Nhập” và “Không Giới Hạn” đều là những chủ đề quen thuộc trong nhiều mùa thi.
Có ba chủ đề mới đã được thêm vào trong năm nay với định hướng rõ rệt hơn về kỹ thuật số cùng với cách
tiếp cận chủ đạo “trí tưởng tượng của bạn chính là giới hạn duy nhất!” hi vọng sẽ có thể dẫn dắt sự sáng tạo
cho tất cả các thí sinh.
Ông Olivier Blum, Tổng Giám Đốc Nhân sự Toàn Cầu của Schneider Electric cho biết: “Schneider Electric có
một tầm nhìn táo bạo là mong muốn giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng trên toàn hành tinh. Cuộc thi Giải
Pháp Xanh cho Thành Phố được thiết kế dành riêng cho những nhà sáng tạo trẻ để trở thành một phần của
tầm nhìn này. Việc giúp đỡ các sinh viên phát triển ý tưởng táo bạo của họ hướng đến những giải pháp bền
vững mới cũng như chiếm được chỗ đứng trong nền công nghiệp năng lượng này chính là con đường tốt nhất
để xúc tiến những thay đổi tích cực cho thế giới.”
Tâm huyết này cũng đã được chia sẻ bởi 2 bạn Raja Jain and Nimisha Gupta, đến từ trường Đại học IIT
Roorkee - Ấn Độ, người đã giành giải nhất cuộc thi Hành Trình cho Thành Phố Xanh năm 2017 với Hệ thống
làm mát “Evacool”. Hai bạn khẳng định: “Hành Trình cho Thành Phố Xanh chính là giấc mơ thành hiện thực
của chúng tôi. Chiến thắng cuộc thi này đã mang đến cho chúng tôi ý nghĩa to lớn về mặt thành tựu cũng như
những trải nghiệm học hỏi rất nhiều. Nếu bạn quan tâm đến việc công nghệ có thể mang đến những giải pháp
xanh và bền vững hơn như thế nào, thì đây chắc chắn là cơ hội mà bạn không thể bỏ qua!”
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Thành công không ngừng tăng cao
Mỗi đội tham gia sẽ gồm hai sinh viên chuyên ngành thương mại hoặc kỹ thuật trong cùng một quốc gia, với
ít nhất một thành viên là nữ, thể theo các chính sách của Tập Đoàn Schneider Electric cổ vũ cho phong trào
Đa Dạng và Hội Nhập. Hạn chót để nộp ý tưởng là ngày 01/06/2018.
Các đội được tuyển chọn ở cấp Quốc Gia sẽ có cơ hội làm việc với các chuyên gia của Schneider Electric để
phát triển ý tưởng hiện thực và thực hiện phần thuyết trình của mình để cùng tranh tài tại một trong những
vòng bán kết của bảy (7) Vùng bao gồm Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Á Thái Bình Dương
Trung Đông và Châu Phi, và Nam Mỹ. Bảy đội thắng cuộc của Bảy Vùng, một đội nữ xuất sắc nhất, cùng với
hai đội khác sàng lọc thêm từ vòng Bán kết sẽ được mời chuẩn bị tranh tài Giải Vô Địch.
Sau vòng huấn luyện thứ hai với các chuyên gia, tổng cộng 10 đội được chọn sẽ tham gia vòng chung kết
tranh giải vô địch tại Mỹ vào tháng 11/2018. Đội chiến thắng vô địch được lựa chọn từ ủy ban giám khảo sẽ
được tham gia làm việc tại Tập Đoàn Schneider Electric, sau khi thực hiện chuyến du lịch đến hai nước tùy
chọn trên thế giới, nơi có sự hiện diện của Schneider Electric.

Kế hoạch triển khai cuộc thi của Schneider Electric Việt Nam
Cuộc thi toàn cầu chính thức tổ chức vào ngày 08/02/2018. Hiện tại sinh viên có thể xem thông tin về cuộc thi
năm 2018 trên web site chính thức: www.gogreeninthecity.com. Vòng thi Bán Kết Việt Nam được tổ chức vào
ngày 15/7/2018 tại Văn Phòng Schneider Electric Việt Nam TPHCM. Đội chiến thắng sẽ đại diện Schneider
Electric Việt Nam tranh tài với các đội thắng cuộc ở các quốc gia Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương vào ngày
21/08/2018 để giành lấy suất tham dự vòng Chung Kết Toàn Cầu tổ chức tại Mỹ vào ngày 3/11/2018. Ngoài
phần thưởng cho đội thắng cuộc tại Vòng Bán Kết Cấp Quốc Gia tại Việt Nam, các đội đoạt giải sẽ có cơ hội
làm việc và phát triển nghề nghiệp cùng Schneider Electric Việt Nam và Schneider Electric Manufacturing Việt
Nam.
Chúng tôi hy vọng cuộc thi Giải Pháp cho Thành Phố Xanh sẽ thúc đẩy nhận thức của mọi người về các
giải pháp thông minh về quản lý nguồn năng lượng

Các đội Chung kết của Giải Pháp Cho Thành Phố Xanh 2017 tại Trụ Sở của Schneider Electric ở Rueil-Malmaison, Pháp
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Thông tin về Schneider Electric
Schneider Electric là chuyên gia toàn cầu Chuyển Hóa Kỹ Thuật Số về Quản Lý Năng Lượng và Tự Động Hóa trên nhiều
lĩnh vực: Hộ Gia Đình, Cao ốc, Trung Tâm Xử Lý Dữ Liệu Mạng, Hạ Tầng Cơ Sở và Các Ngành Công nghiệp.
Với sự hiện diện toàn cầu tại hơn 100 quốc gia, Schneider là nhà lãnh đạo không thể phủ nhận trong Ngành Quản Lý
Năng lượng, Điện Trung Thế, Điện Hạ Thế và Secure Power, và trong các Hệ Thống Tự Động Hóa. Chúng tôi cung cấp
các giải pháp tích hợp hiệu quả, kết hợp năng lượng, tự động hóa và phần mềm.
Trong hệ thống Ecosystem, chúng tôi cộng tác với những Đối tác lớn nhất, Các Nhà Tích Hợp hệ thống, các cộng đồng
Phát Triển Giải Pháp trên Nền Tảng Mở Rộng của chúng tôi để đạt hiệu quả sản xuất và kiểm tra thực tế.
Với doanh thu trên toàn cầu năm 2016 đạt 24.7 tỷ Euro, với hơn 114.000 nhân viên của Schneider Electric hiện phục vụ
khách hàng tại trên 100 quốc gia, chúng tôi giúp các doanh nghiệp quản lý năng lượng và quy trình theo Phương thức an
toàn, tin cậy, hiệu quả và bền vững. Từ những sản phẩm đơn giản nhất như công tắc điện đến những hệ thống vận hành
phức tạp, các giải pháp công nghệ - phần mềm – dịch vụ của Schneider Electric không ngừng giúp khách hàng cải tiến
phương thức quản lý và tự động hóa các hoạt động kinh doanh. Những công nghệ kết nối của chúng tôi sẽ giúp tái định
hình các ngành công nghiệp, đổi mới các thành phố và làm cho cuộc sống phong phú hơn.
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Tại Việt Nam, công ty Schneider Electric có gần 1,000 nhân viên, trụ sở chính tại tòa nhà E-town 1 Cộng Hòa, Tân Bình,
TPHCM. Chúng tôi cũn đặt một văn phòng tại Hà Nội, một tại Đà Nẵng và một Nhà máy Schneider Electric Manufacturing
Vietnam tại Khu Công nghệ cao Quận 9, TPHCM.
Chúng tôi tin rằng những nhân viên và đối tác tuyệt vời sẽ làm Schneider trở thành một công ty tuyệt vời và đó là cam kết
của chúng tôi về sự Sáng Tạo, Đa Dạng và Bền Vững để đảm bảo cuộc sống chung quanh ta ở mọi lúc mọi nơi và cho
tất cả mọi người
Tại Schneider Electric, chúng tôi gọi đó là Life Is On.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại:

www.gogreeninthecity.com
www.schneider-electric.com.vn
www.facebook.com/SchneiderElectricVN
Tại Việt Nam, các bạn sinh viên có thể liên hệ để tìm hiểu và hướng dẫn thêm về cuộc thi:
Chị Lê Nguyễn Minh Châu. Chau.LeNguyenMinh@non.schneider-electric.com
Chị Võ Ngọc Trang. Vo-Ngoc.Trang@schneider-electric.com

Discover Life is On
Follow us on:
Hashtags: #GoGreen #GoGreenintheCity2018 #WhatsYourBoldIdea #MeaningfulPurpose #Sustainability
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