
 

THỂ LỆ VÀ CƠ CHẾ CHƯƠNG TRÌNH LẮNG NGHE ĐỂ PHÁT TRIỂN 

 

1. Đối tượng: Khách hàng đã có tài khoản VNDIRECT (không áp dụng với CBNV VNDIRECT) 

Khách hàng chưa có tài khoản BẮT BUỘC phải mở tài khoản để tham gia chương trình. 

2. Kênh góp ý: Community VNDIRECT (https://support.vndirect.com.vn) 

3. Thông điệp truyền thông: Mỗi ý tưởng được sẻ chia – Là một niềm tin được gửi gắm 

4. Nội dung chương trình: Chương trình “Lắng nghe để phát triển” sẽ được chia thành 2 

hợp phần chính: 

 Hợp phần VNDIRECT’s Choice Award: hợp phần ghi nhận những ý tưởng cho 

sự phát triển của VNDIRECT, sẽ triển khai định kỳ theo quý và khách hàng có 

thể đóng góp ý tưởng bất cứ lúc nào với bất kỳ nội dung nào thuộc các chủ đề 

được quy định chi tiết bên dưới thể lệ.  

 Hợp phần Góp ý/Phản hồi cho các Sản phẩm mới ra mắt: hợp phần này sẽ 

triển khai ngắn hạn từ 1-2 tháng (tùy vào sản phẩm) để ghi nhận góp ý của khách 

hàng về các sản phẩm mới ra mắt tại VNDIRECT. Mở đầu cho Hợp phần này 

vào tháng 9 là sản phẩm Desktop App Dolfin 

 

A – THỂ LỆ VNDIRECT’S CHOICE AWARD 

1. Đối tượng tham gia: 

 Toàn bộ Khách hàng có tài khoản VNDIRECT (không áp dụng với CBNV công ty). 

 Đối với khách hàng chưa có tài khoản tại VNDIRECT, có thể mở tài khoản để tham 

gia TẠI ĐÂY 

2. Thời gian diễn ra chương trình:Từ ngày 15/09/2018  

3. Chủ đề ý tưởng:  

Khách hàng lựa chọn 1 trong 4 chủ đề: 

 Sản phẩm công nghệ (Các sản phẩm giao dịch hay sản phẩm tư vấn của VNDIRECT 

như: Datafeed, cổ phiếu khuyến nghị, bảng giá, OTP, mobile app…) 

 Sản phẩm tài chính (Các sản phẩm Margin, Ứng trước tiền bán, Hỗ trợ lãi suất …) 

https://support.vndirect.com.vn/hc/vi
https://www.vndirect.com.vn/open-account/?utm_source=landing_page&utm_medium=referral&utm_campaign=lang_nghe_de_phat_trien&utm_content=main


 Dịch vụ và con người VNDIRECT (Dịch vụ mở tài khoản, nộp, rút, chuyển tiền, thái độ 

và chất lượng phục vụ của nhân viên chăm sóc tài khoản, nhân viên môi giới, tổng đài…) 

 Ý tưởng khác (Các ý tưởng không thuộc nhóm trên) 

4. Giải thưởng: 

- 1 giải nhất trị giá 100.000.000đ/Quý 

- Thời gian trao giải quý 4/2018: 15/01/2019 

5. Cách thức tham gia: 

- Bước 1: Truy cập: https://support.vndirect.com.vn 

- Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản chứng khoán VNDIRECT 

- Bước 3: Chọn mục “Lắng nghe để phát triển” 

- Bước 4: Chọn chủ đề ý tưởng 

- Bước 5: Chọn "Bài đăng mới" và làm theo hướng dẫn rồi chọn "Gửi" 

6. Cấu trúc nội dung bao gồm: 

- Tiêu đề: Ý tưởng cho sự phát triển của VNDIRECT của bạn là gì? 

- Nội dung: 

 Vấn đề đang gặp phải là gì? 

 Bạn đề xuất giải pháp như thế nào? 

 - Giải pháp NÊN trả lời các câu hỏi sau: 

 Tên giải pháp 

 Giải pháp cho sản phẩm/dịch vụ nào 

 Các bước thực hiện giải pháp 

 Giải pháp nên được triển khai trên hạ tầng công nghệ/ dịch vụ nào 

 Giải pháp mang lại hiệu quả gì cho Khách hàng/cho VNDIRECT 

 Chi phí đầu tư cho giải pháp 

     (Ưu tiên các giải pháp có hình ảnh mô tả) 

7. Tiêu chí chấm giải: 

 Kết thúc mỗi Quý, Top 10 ý tưởng có lượng yêu thích (Vote) cao nhất sẽ được chọn vào 

vòng thẩm định. Lượng Vote = Vote up  - Vote down 

 

 Tại vòng thẩm định, Ban giám khảo của VNDIRECT sẽ chấm điểm các ý tưởng theo tiêu 

chí chấm điểm cụ thể (phụ lục bên dưới) 

https://support.vndirect.com.vn/


 Ý tưởng nào có tổng điểm cao nhất mỗi quý sẽ nhận được giải thưởng VNDIRECT’s 

Choice Award với trị giá 100.000.000Đ 

 

PHỤ LỤC CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM GIẢI THƯỞNG VNDIRECT'S CHOICE AWARD 

TT Thành phần điểm Tiêu chí Chi tiết Điểm số 

I 
Điểm bình chọn của 

Khách hàng 
Lượng vote Lượng vote = Vote up – Vote down 

Max: 50 điểm 

Ý tưởng có điểm 

lượng vote cao 

nhất = 50 điểm 

Các ý tưởng ở thứ 

tự 9 đến 1, mỗi thứ 

tự trừ đi 1 điểm 

II Điểm ban giám khảo 
Tính thực tế và tính 

khả thi của ý tưởng 

 
Max: 50 điểm 

1 

Tính thực tế 

Ý tưởng phải dựa trên trải nghiệm thực sự của khách hàng về 1 sản phẩm - dịch vụ cụ 

thể của VNDIRECT 

20 điểm 

1.1 

 

Có yếu tố thời gian cụ thể trong ý 

tưởng 

5 điểm 

Thời gian không cụ 

thể trừ 3 điểm 

1.2 

Mô tả được ý tưởng nảy sinh xuất 

phát từ nhu cầu hoặc tình huống 

như thế nào 

5 điểm 

1.3 

Có đề xuất ý tưởng/ giải pháp khắc 

phục các nhu cầu hoặc tình huống 

trên bao gồm:  

10 điểm 

1.4 

Tên giải pháp 

Giải pháp cho sản phẩm/dịch vụ 

nào 

Các bước thực hiện giải pháp  

Giải pháp nên được triển khai trên 

hạ tầng công nghệ/ dịch vụ nào 

Giải pháp mang lại hiệu quả gì cho 

Khách hàng/cho VNDIRECT 

Chi phí đầu tư cho giải pháp 

Thiếu mỗi vấn đề 

trừ 2 điểm 

2 

Tính khả thi 

Ý tưởng của khách hàng phải triển khai được trong thực tế và phù hợp với nhu cầu 

phát triển và định hướng tương lai của VNDIRECT 

30 điểm 

2.1  

Tính kỹ thuật (Với trình độ công 

nghệ và khả năng tài chính hiện tại, 

VNDIRECT có triển khai được 

không?) 

Có thể triển khai: 5 

điểm 

Chưa chắc đã làm 

được (có thể phải 

outsource): 3 điểm 

Không làm được: 0 

điểm 

2.2  

Chức năng (Chức năng tạo thêm/ 

Thay đổi chức năng cho sản phẩm 

có giúp sản phẩm thực hiện hoặc 

Giữ nguyên được 

mục đích ban đầu: 

10 điểm 



cải tiến được đúng ý tưởng khi ra 

mắt) 

Có thể phải thay 

đổi nhưng không 

ảnh hưởng nhiều 

đến khách hàng 

hoặc người dùng: 5 

điểm 

Thay đổi hoàn toàn 

mục đích sử dụng 

và khách hàng: 0 

điểm 

2.3  

Khách hàng (Khách hàng có sẵn 

lòng trả tiền/ tiếp tục sử dụng sản 

phẩm sau khi góp ý được triển khai 

không?) 

Có: 10 điểm 

Có thể: 5 điểm 

Không: 0 điểm 

2.4  

Tài chính (Số tiền bỏ ra để đầu tư 

cải tiến so với doanh thu của sản 

phẩm sau cải tiến như thế nào? 

Có thể thu hồi thậm 

chí kinh doanh 

được: 5 điểm 

Chưa chắc có lời 

nhưng có thể hòa 

vốn: 3 điểm 

Không thể sinh lời: 

0 điểm 

 

Ví dụ: 1 ý tưởng có 120 lượt vote (xếp ở vị trí số 1 về lượng vote) và điểm trung bình của 5 

BGK là 38 điểm. Như vậy, điểm ý tưởng xét như sau: 

 Điểm bình chọn: 120 vote = 50 điểm 

 Điểm ban giám khảo: 38 điểm 

Tổng điểm của ý tưởng đó = 50 + 38 = 88 điểm 

 

B – THỂ LỆ GÓP Ý CHO SẢN PHẨM DESKTOP APP DOLFIN 

1. Đối tượng tham gia 

- Toàn bộ Khách hàng có tài khoản VNDIRECT (không áp dụng với CBNV công ty). 

- Đối với khách hàng chưa có tài khoản tại VNDIRECT, có thể mở tài khoản để tham gia 

TẠI ĐÂY 

2. Thời gian dự kiến : từ 01/10/2018 - 30/11/2018 

3. Giải thưởng: 

- 01 Giải nhất: 3.000.000đ 

- 01 Giải nhì: 2.000.000đ 

- 01 Giải ba: 1.000.000đ 

Thời gian trao thưởng: ngày 05/12/2018 

 

4. Cách thức tham gia: 

- Bước 1: Truy cập: https://support.vndirect.com.vn 

- Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản chứng khoán VNDIRECT 

https://www.vndirect.com.vn/open-account/?utm_source=landing_page&utm_medium=referral&utm_campaign=lang_nghe_de_phat_trien&utm_content=main
https://support.vndirect.com.vn/


- Bước 3: Chọn mục “Lắng nghe để phát triển” 

- Bước 4: Chọn chủ đề “Góp ý - Phản hồi cho Desktop App Dolfin” 

- Bước 5: Chọn "Bài đăng mới" và làm theo hướng dẫn rồi chọn "Gửi" 

Trong đó:  

- Cấu trúc nội dung bao gồm:  

Góp ý/Phản hồi = Thời gian (không bắt buộc) + Vấn đề (bắt buộc) + Giải pháp (bắt 

buộc) 

- Tiêu đề: Góp ý/Phản hồi cho Sản phẩm DOLFIN 

- Nội dung: 

 Thời gian 

 Vấn đề bạn gặp phải là gì? 

 Bạn đề xuất giải pháp như thế nào?  

- 1 Khách hàng có thể đề xuất nhiều Góp ý liên quan đến các chức năng khác nhau của 

sản phẩm  

5. Tiêu chí chấm giải: 

Kết thúc chương trình, BTC sẽ trao giải cho 3 Góp ý/Phản hồi thỏa mãn đầy đủ 2 tiêu chí sau: 

(1) Thỏa mãn tiêu chí cấu trúc góp ý 

(2)  Dựa trên lượng vote từ 01/10/2018 tới 30/11/ 2018 và chọn ra Top 3 lượng vote up cao nhất 

- Trường hợp 1 KH có 2 đề xuất nằm trong Top sẽ chỉ được xét 1 đề xuất có lượng vote cao 

nhất 

- Trường hợp 2 KH trở lên có lượng vote bằng nhau sẽ xét ưu tiên thời gian góp ý để xét giải 

Lưu ý: 

- Chỉ khách hàng có tài khoản VNDIRECT mới có thể tham gia vote ý kiến cho các Khách 

hàng khác trên trang Community 

- Lượng vote hiện tại của KH = Vote up - Vote down 

 

 

Ví dụ: Ý kiến của KH nhận được 300 lượt vote up và 10 lượt vote down thì Lượng vote hiện tại 

= 300 - 10 = 290 vote 

 


