
 

#1 Blockchain Business contest in Vietnam 
LET’S RE-SHAPE THE FUTURE! 

 

Official Rules and Regulations  

Quy chế chính thức của cuộc thi 

1. Eligibility: The Blockchain Business Contest (the “Contest”) is open to individuals who are 
IT and technology enthusiasts, business entrepreneurs and planners, developers, students, of at 
least eighteen (18) years old, having up to 4 years of professional full-time working experiences 
and legal residents of the Socialist Republic of Vietnam. Employees of CARDANO Labo or its 
financial and venue sponsoring organizations, as well as their immediate family (spouse, parents, 
siblings and children) and household members are not eligible to enter.  

1. Điều kiện tham gia: Cuộc thi ý tưởng kinh doanh về Blockchain ( gọi tắt là "Cuộc thi") dành 
cho các cá nhân yêu thích công nghệ thông tin, khởi nghiệp, kinh doanh và các nhà tố chức, 
hoạch định kinh doanh, học sinh sinh viên, ít nhất mười tám (18) tuổi, có tối đa 4 năm kinh 
nghiệm làm việc toàn thời gian và là công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa của Việt 
Nam. Nhân viên có ký hợp đồng toàn thời gian hoặc bán thời gian của CARDANO Labo hoặc 
các tổ chức tài trợ về tài chính và địa điểm, cũng như người thân của nhân viên (vợ, chồng, cha 
mẹ, anh chị em và con cái) không được phép tham gia. 

 

 



2. Administrator: CARDANO Labo Vietnam 

Registered Address: 7F MB Sunny Tower, 257 Tran Hung Dao, District 1, Ho Chi Minh city, 
Vietnam. 

2. Ban tổ chức: công ty CARDANO Labo Vietnam 

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà MB Sunny Tower, 257 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

3. Agreement to Official Rules: Participation in this Contest constitutes entrant’s full and 
unconditional agreement to these Official Rules and Administrator’s decisions, which are final 
and binding in all matters related to this Contest. Winning a prize is contingent upon fulfilling all 
requirements set forth herein. 

3. Đồng thuận với quy định chính thức của cuộc thi: Việc tham gia vào cuộc thi này đồng nghĩa 
với việc thí sinh hoàn toàn đồng ý với các quy định chính thức này và quyết định của Ban Tổ 
Chức, bao gồm những quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc thi 
này. Giải thưởng trao cho thí sinh được coi là hợp lệ khi thí sinh hoàn thành tất cả các yêu cầu 
đặt ra trong cuộc thi. 

4. How to Enter: the contest spans over three key rounds: 

4. Cách thức tham gia: Cuộc thi gồm 3 vòng 

4.1. Pre-screening round: Vietnamese nationalities from 18 years of age with up to 4 years of 
working experiences can fill in registration form on the website for application. Applicants submit 
their ideas in team (of at least 2 members, ideally one engineer/developer and one business planner). 20 
teams will be invited by email to join the second phase. Please contact us in case you do not have 
from 2 members within your team. 

4.1 Vòng sơ tuyển: thí sinh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi và có tối đa 4 năm kinh nghiệm làm 
việc toàn thời gian đăng ký tham gia cuộc thi theo nhóm bằng cách điền vào mẫu đăng ký dự thi. 
Đăng ký ý tưởng dự thi theo nhóm ( 2-3 thành viên/nhóm, ít nhất 1 người phụ trách lập kế hoạch kinh 
doanh và 1 người hiểu biết về kỹ thuật). 20 đội được chọn sẽ được thông báo qua email để tham dự 
vòng 2. Vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp bạn chưa tìm được đủ nhóm gồm ít nhất 
2 thành viên để đăng ký tham gia. 

 



4.2. Kick-off round: following the first phase, applicants will have 2-hour training on 
Blockchain and contest details. 

4.2 Vòng khởi động: tiếp nối vòng sơ tuyển, ứng viên sẽ tham một hội thảo giới thiệu chi tiết về 
Blockchain và nội dung cuộc thi. 

4.3. Bootcamp round: applicants will attend 6 week thematic training with different topics 
every week. 

After 6 weeks, 20 teams submit their team business plan on blockchain application (herein 
referred as “Submission”) a. By making a Submission to the Contest, participants indicate an 
agreement that they have read, accept and agree to be bound by these Official Rules and 
Regulations of the Contest.  

4.3. Vòng đào tạo tập trung: các ứng viên tham gia 6 tuần đào tạo chuyên sâu về Blockchain và 
kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh 

Sau 6 tuần, các đội nộp kế hoạch kinh doanh về Blockchain (sau đây gọi tắt là "bài thi"). Bằng 
việc nộp bài thi, người tham gia thể hiện sự đồng thuận với những quy định mà họ đã đọc, chấp 
nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc và quy định chính thức của cuộc thi. Tham khảo chi 
tiết ở Hướng dẫn dành cho thí sinh. 

By uploading your Submission, you also hereby declare that your Submission conforms to the 
Submission Guidelines as defined below. Please refer to contestant guideline for details. 

Bằng việc nộp bài dự thi, bạn cũng đồng thời xác nhận rằng bài thi đã phù hợp với các hướng 
dẫn và giới hạn nội dung như được quy định dưới đây (gọi chung là "Hướng dẫn và hạn chế") 

Submission Guidelines 

Hướng dẫn nộp bài dự thi 

The Submission must not contain material that violates or infringes another’s rights, including 
but not limited to privacy, publicity, or intellectual property rights or that constitutes copyright 
infringement; 
The Submission must not contain brand names or trademarks other than those owned by 
Administrator, which entrant has a limited license to use to incorporate in his/her Submission in 
this Contest; 

 



The Submission must not contain images, slogans, or artwork not created by entrant; 
The Submission must not contain material that is inappropriate, indecent, obscene, hateful, 
tortuous, defamatory, slanderous, or libelous; 
The Submission must not contain material that promotes bigotry, racism, hatred, or harm against 
any group or individual or that promotes discrimination based on race, gender, religion, 
nationality, disability, sexual orientation, or age; and 
The Submission must not contain material that is unlawful, in violation of or contrary to 
applicable laws or regulations.  
 
● Bài thi không được chứa tài liệu vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao 
gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư, công khai, hoặc quyền sở hữu trí tuệ tạo thành hành 
vi vi phạm bản quyền; 
● Bài thi không được chứa tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu ngoại trừ tên của Ban Tổ Chức 
mà người dự thi được cho phép sử dụng một cách hạn chế trong bài dự thi  
● Bài thi không được chứa hình ảnh, khẩu hiệu, hoặc tác phẩm nghệ thuật không được tạo 
ra bởi thí sinh dự thi; 
● Bài thi không được chứa các tài liệu không phù hợp, khiếm nhã, khiêu dâm, hận thù, nói 
xấu, vu khống, bôi nhọ cá nhân/tổ chức khác. 
● Bài thi không được chứa các tin đồn, phân biệt chủng tộc, hận thù, hoặc tổn hại bất kỳ 
nhóm hoặc cá nhân hoặc khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, 
quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, hoặc tuổi tác 
● Bài thi không được chứa các tài liệu trái pháp luật, vi phạm hoặc chống lại các quy định 
hiện hành được áp dụng cho phạm vi của cuộc thi 
 
Additionally, entrants represent and warrant that their Submissions: 

Ngoài ra, thí sinh phải bảo đảm rằng bài thi của họ: 

Do not infringe any other person’s or entity’s rights; 
Are their own original creations; 
Do not contain crude, vulgar or offensive pictures, depictions, images, language and/or symbols; 
Do not contain gratuitous violence, gun or other imagery or gestures of weapons; 
Do not contain nudity; 
Do not contain explicit, graphic or sexual activity; 
Do not contain commercial products (e.g., clothing, toys, food) and/or their trademarks, brands 
or logos; 
Do not contain hard liquor, beer, wine or other alcohol use or product images; 
Do not contain license plates, phone numbers, personal addresses – physical or email or 
otherwise; 

 



Do not contain Website or web page links; 
● Không vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác; 
● Là nguyên tác của chính cá nhân, đội hoặc nhóm tham gia;; 
● Không chứa nội dung khiếm nhã, hình ảnh hoặc những lời xúc phạm, miêu tả, hình ảnh, 
ngôn ngữ và / hoặc biểu tượng thô tục hoặc mang tính xúc phạm cá nhân/tổ chức khác; 
● Không chứa nội dung bạo lực, súng hoặc hình ảnh hoặc cử chỉ liên quan đến các loại vũ 
khí khác; 
● Không chứa các hình ảnh khỏa thân; 
● Không chứa các hình ảnh hay đồ họa về tình dục; 
● Không chứa các sản phẩm thương mại (ví dụ, quần áo, đồ chơi, thực phẩm) và / hoặc 
nhãn hiệu của họ, thương hiệu hoặc logo; 
● Không chứa hình ảnh rượu mạnh, bia, rượu hoặc rượu hoặc sản phẩm có cồn khác; 
● Không chứa giấy phép, biển đăng ký, số điện thoại, địa chỉ cá nhân - thực tế hoặc email 
hoặc dưới hình thức; 
● Không chứa Website hoặc trang web liên kết; 
 
Do not contain music, lyrics, photos, artwork, and any other such elements for which full 
releases, including without limitation the ability to use the elements in perpetuity without 
restriction as to type of media, time, or place, have not been obtained by entrant; 
Do not contain illegal drug or alcohol and tobacco use or abuse; 
Have not been submitted previously in a contest of any kind; and 
Has obtained all necessary rights, permissions, consents, approvals and releases from any 
persons or commercial entities shown, involved in the creation, displayed or who does or may 
have any interest or rights in connection with the content submitted. 
Entrant must have permission from all individuals that appear in the Submission (if any) to use 
their name and likeness in the Submission and to grant the rights set forth herein. If requested, 
entrant must be able to provide such permissions in a form acceptable to Administrator. 
Uploading a Submission constitutes entrant’s consent to give Administrator a royalty-free, 
irrevocable, perpetual, non-exclusive license to use, reproduce, modify, publish, create derivative 
works from, and display such Submissions in whole or in part, on a worldwide basis, and to 
incorporate it into other works, in any form, media or technology now known or later developed, 
including for promotional or marketing purposes. If requested, entrant will sign any 
documentation that may be required for Administrator or its designees to make use of the 
non-exclusive rights entrant is granting to use the Submission.  

● Không chứa nhạc, lời bài hát, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, và bất kỳ yếu tố khác theo 
đó việc công bố phiên bản đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn khả năng sử dụng các tư liệu 
đó lâu dài và không cân nhắc về sự hạn chế trên các phương tiện truyền thông, thời gian, hoặc 
địa điểm bởi người dự thi chưa được cho phép 

 



● Không chứa nội dung liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng các chất kích thích hoặc 
gây nghiện trái phép hoặc rượu hoặc thuốc lá  
● Chưa được gửi dự thi trong bất cứ một cuộc thi nào trước đó và 
● Đã đạt được tất cả các quyền, sự đồng ý, chấp thuận và quyền phát hành cần thiết từ bất 
kỳ cá nhân hay tổ chức thương mại liên quan được thể hiện trong tác phẩm, tham gia vào việc 
tạo ra, hiển thị hoặc những cá nhân/tổ chức có lợi ích hoặc các quyền có liên quan đến các nội 
dung được gửi. 
● Ứng viên phải có sự cho phép của tất cả các cá nhân xuất hiện trong bài thi (nếu có) để sử 
dụng tên và thông tin của họ trong bài thi và bài thi đủ tư cách tham gia cuộc thi. Nếu được yêu 
cầu, người dự thi phải có khả năng cung cấp thông tin thể hiện điều đó dưới dạng văn bản được 
Ban Tố Chức chấp nhận. Việc nộp bài dự thi đồng nghĩa là bạn đồng ý đăng ký dự thi và cung 
cấp cho Ban tổ chức bản quyền và quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản, tạo ra tác phẩm 
dựa theo ý tưởng, và hiển thị bài dự thi một cách không thể thu hồi, vĩnh viễn, miễn phí, không 
độc quyền toàn bộ hoặc một phần, trên phạm vi toàn thế giới , và kết hợp nó với các tác phẩm 
khác, dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau 
này, kể cả cho mục đích quảng cáo hay tiếp thị. Nếu được yêu cầu, người dự thi sẽ ký những tài 
liệu có thể được yêu cầu từ ban tổ chức hoặc các bên được Ban tổ chức chỉ định để xác nhận 
quyền được sử dụng bài thi không độc quyền. 

4.4. Semi-final round: 20 teams to present their business plans on the stage. Submissions from 
applying teams will be evaluated against a set of judging criteria by the Administrator. 

4.4 Vòng bán kết: 20 đội trình bày kế hoạch kinh doanh trước ban giám khảo. Bài thi từ các đội 
đăng ký sẽ được đánh giá theo các đánh giá tiêu chí nhất định bởi Ban tổ chức. 

4.5 Final round: 6 final teams deliver a presentation on the stage and address questions and 
remarks from the panel of judges. Panel of advisors and judges will make final decisions on top 
three submissions as the winners.The remaining 14 teams will have 3min lightning presentation 
on the stage to the large audience. Their decisions are final and binding to all applicants. 

4.5 Vòng chung kết: 6 đội chung cuộc sẽ trình bày bài thuyết trình trên sân khấu vào ngày 
Chung kết để giải trình và lắng nghe nhận xét từ ban giám khảo. Ban giám khảo và ban Cố vấn 
sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về 3 bài thi chiến thắng. 14 đội còn lại sẽ có 3 phút thuyết trình 
trên sân khấu. Quyết định của họ là cuối cùng và ràng buộc cho tất cả các ứng viên. 

In the event of a dispute as to any Submission, the authorized account will be deemed to be the 
entrant and must comply with these Official Rules. The "authorized account holder" is the 
natural person assigned an email address by an Internet access provider, online service provider 
or other organization responsible for assigning an email addresses for the domain associated with 

 



the submitted address. Each entrant may be required to show proof of being an authorized 
account holder. The Administrator is completely indemnified from any damage, conflict and 
litigation incurred between the entrant(s) and any persons or commercial entities shown, 
involved in the creation, displayed or who does or may have any interest or rights in connection 
with the content used in the Submission. 

Trong trường hợp có tranh chấp về bài thi, đại diện ủy quyền sẽ được coi là người dự thi và phải 
tuân thủ các Quy tắc chính thức của cuộc thi. Các "đại diện ủy quyền" là người thật và được gán 
một địa chỉ email của một nhà cung cấp internet, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, tổ chức khác 
có trách nhiệm chỉ định một địa chỉ email cho các tên miền liên quan đến địa chỉ gửi. Mỗi bài dự 
thi có thể được yêu cầu xuất trình chứng cứ là đại diện ủy quyền. Ban Tổ chức hoàn toàn được 
miễn trừ khỏi mọi thiệt hai, tranh chấp hoặc kiện tụng xảy ra giữa người dự thi và các bên có cá 
nhân hay tổ chức thương mại có liên quan, được thể hiện trong tác phẩm, tham gia vào việc tạo 
ra, hiển thị hoặc những cá nhân/tổ chức có lợi ích hoặc các quyền có liên quan đến các nội dung 
được sử dụng trong bài thi được gửi. 

5. Winner Determination: The Administrator and a panel of competent judges determined by 
the Administrator in its sole discretion will score each Submission based on the following criteria 
(“Judging Criteria”): 

Creativity and Originality (25%) 
Technical Solution (20%) 
Business Feasibility (25%) 
Scalability and Social impact (25%) 
Presentation on the stage (5%) 
Subject to the entrant(s)' compliance with these Official Rules. 

5. Tiêu chí xác định người chiến thắng: Ban tổ chức và Ban giám khảo có thẩm quyền đánh giá 
bài thi dựa trên các tiêu chí sau đây ("Tiêu chí đánh giá"): 

● Sáng tạo và độc đáo (25%) 
● Giải pháp kỹ thuật (20%) 
● Tính khả thi trong kinh doanh (25%) 
● Khả năng mở rộng và tác động xã hội (25%) 
● Trình bày trên sân khấu (5%) 

Bài dự thi phải tuân thủ với các Quy tắc chính thức của cuộc thi. 

 

http://www.denverfoundation.org/About/Contests/About-the-Judges


6. Winner Requirements: The Business Contest winners will each be announced in the Final 
Round. If a potential winner is disqualified for any reason, the prize may be awarded to a 
runner-up, if any, in Administrator’s sole discretion. Acceptance of any prize shall constitute and 
signify winner’s agreement and consent that Administrator and its designees may use the 
winner’s name, city, state, likeness, Submission and/or prize information in connection with the 
Contest for promotional, advertising or other purposes, worldwide, in any and all media now 
known or hereafter devised, including the Internet, without limitation and without further 
payment, notification, permission or other consideration, except where prohibited by law. 

6. Yêu cầu về người chiến thắng: Những người chiến thắng cuộc thi ý tưởng kinh doanh sẽ được 
công bố trong buổi Chung kết. Nếu người chiến thắng bị loại vì bất kỳ lý do nào, các giải thưởng 
có thể được trao người về nhì, nếu có, tuỳ theo quyết định của Ban tổ chức. Việc nhận giải 
thưởng sẽ tạo thành và xác nhận đồng ý của người chiến thắng với việc ban tổ chức có thể sử 
dụng tên thành phố, địa phương, chân dung và các thông tin tương tự của người chiến thắng, bài 
thi và / hoặc thông tin giải thưởng liên quan đến cuộc thi của người chiến thắng, cho hoạt động 
khuyến mãi, quảng cáo hoặc các mục đích khác, trên toàn thế giới, trong bất kỳ và tất cả các 
phương tiện truyền thông hiện tại, bao gồm cả Internet, không giới hạn và không phải thanh toán 
thêm, thông báo, cho phép hoặc xem xét khác, trừ trường hợp pháp luật nghiêm cấm. 

7. Prizes:  

First prize: a trip to visit and engage with startup community in Singapore 

Second prize: 15,000,000 VND  

Third prize: 10,000,000 VND 

Winning teams are also entitled to incubation opportunities with the Administrator. 

7. Giải thưởng  

Giải nhất: 1 chuyến giao lưu với cộng đồng startup tại Singapore 

Giải nhì: 15,000,000 VND 

Giải ba: 10,000,000 VND 

 



Những đội thắng cuộc cũng sẽ có cơ hội được hỗ trợ khởi nghiệp từ ban tổ chức. 

8. Licensing All selected final submissions are required to sign off the license under a dual 
license system (MIT or GNU) on free source code sharing rules and regulations as all related 
codes and supporting materials of the contest are based on free source code. Please refer to the 
Appendix for MIT and GNU rules. 

8. Giấy phép 

Tất cả bài thi chung cuộc được yêu cầu phải tuân thủ 2 hệ thống giấy phép (MIT hoặc GNU) về 
việc chia sẻ và sử dụng các mã nguồn mở do tất cả các tài liệu hỗ trợ của cuộc thi dựa trên mã 
nguồn mở. Vui lòng tham khảo thêm tại Phụ lục về quy tắc MIT và GNU. 

9. General Conditions: Administrator reserves the right to cancel, suspend and/or modify the 
Contest, or any part of it, if any fraud, technical failures or any other factor impairs the integrity 
or proper functioning of the Contest, as determined by Administrator in its sole discretion. If the 
Contest is terminated, Administrator may, in its sole discretion, determine the winners from 
among all non-suspect, eligible Submissions received up to time of such action using the judging 
procedure outlined above.  

9. Điều kiện chung: Ban tổ chức có quyền hủy bỏ, đình chỉ và / hoặc sửa đổi cuộc thi, hoặc bất 
kỳ phần nào của nó, nếu có gian lận, lỗi kỹ thuật hoặc bất kỳ yếu tố khác làm suy yếu sự toàn 
vẹn hoặc tính chất của cuộc thi, như được xác định bởi ban tổ chức đồng thời là đơn vị duy nhất 
được đưa ra các quyết định nói trên. Nếu cuộc thi bị đình chỉ, Ban tổ chức có thể, xác định người 
chiến thắng trong số tất cả bài thi đúng quy định, đủ điều kiện nhận được đến thời điểm hiện tại 
theo quy định về chấm thi ở trên. 

Administrator, in its sole discretion, reserves the right to disqualify any individual or team it 
finds to be tampering with the Submission process or the operation of the Contest or to be acting 
in violation of these Official Rules. Any attempt by any person/team to deliberately undermine 
the legitimate operation of the Contest may be a violation of criminal and civil law, and, should 
such an attempt be made, Administrator reserves the right to seek damages and other remedies 
(including attorneys’ fees) from any such person/team to the fullest extent permitted by law. 
Administrator’s failure to enforce any term of these Official Rules shall not constitute a waiver 
of that provision. The contest Rules and Regulations and Appendices are available in English 
and Vietnamese, English version shall prevail in case of any language discrepancy. 

Ban tổ chức đồng thời là đơn vị duy nhất được đưa ra các quyết định sau, có quyền tước quyền 
dự thi của cá nhân/đội/nhóm mà họ phát hiện đã vi phạm quá trình nộp bài dự thi hoặc cản trở 

 



các hoạt động của cuộc thi hay để thực hiện hành vi vi phạm các Quy tắc chính thức. Mọi nỗ lực 
của bất kỳ cá nhân/đội/nhóm nào cố tình phá hoại hoạt động hợp pháp của cuộc thi có thể cấu 
thành hành vi vi phạm pháp luật hình sự và dân sự, và, nếu như có động thái như vậy, ban tổ 
chức có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và các biện pháp xử lý khác (bao gồm cả phí luật sư) 
từ bất kỳ cá nhân/đội/nhóm đến mức tối đa cho phép của pháp luật. Nếu ban tổ chức không thể 
thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Quy tắc này chính thức sẽ không khiến cho quy định này 
bị miễn trừ. Quy định và các Phụ lục Quy định của cuộc thi được đưa ra bằng tiếng Anh và tiếng 
Việt, trong trường hợp có sự khác biệt về ngôn ngữ, bản tiếng Anh sẽ được chọn để áp dụng. 

10. Disputes: Except where prohibited, entrant agrees that: (1) any and all disputes, claims and 
causes of action arising out of or connected with this Contest or any prize awarded shall be 
resolved individually, without resort to any form of class action, and exclusively by the Law of 
the Socialist Republic of Vietnam; (2) any and all claims, judgments and awards shall be limited 
to actual out-of-pocket costs incurred, including costs associated with entering this Contest, but 
in no event attorneys’ fees; and (3) under no circumstances will entrant be permitted to obtain 
awards for, and entrant hereby waives all rights to claim, indirect, punitive, incidental and 
consequential damages and any other damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and 
any and all rights to have damages multiplied or otherwise increased. All issues and questions 
concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of these Official Rules, or 
the rights and obligations of the entrant and Administrator in connection with the Contest, shall 
be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Socialist Republic of Vietnam 
without giving effect to any choice of law or conflict of law rules (whether of the Socialist 
Republic of Vietnam or any other jurisdiction), which would cause the application of the laws of 
any jurisdiction other than the Socialist Republic of Vietnam. 

10. Tranh chấp: Trừ trường hợp bị cấm, ứng viên đồng ý rằng: (1) bất kỳ và tất cả các tranh 
chấp, khiếu kiện và nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc có liên quan tới cuộc thi này 
hay bất kỳ giải thưởng sẽ được giải quyết riêng rẽ, không cần nhờ đến hành động theo tập thể 
nào, và tuân theo Luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) bất kỳ kiện cáo và các 
yêu cầu, đánh giá và giải thưởng sẽ bị giới hạn khi có chi phí vượt quá ngân sách phát sinh, bao 
gồm cả chi phí liên quan đến cuộc thi này, nhưng không bao gồm lệ phí luật sư '; và (3) người dự 
thi không được nhận giải thưởng khi ứng viên xin khước từ quyền lợi về mọi yêu cầu, thiệt hại 
gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên và do hậu quả và bất kỳ thiệt hại khác, chi phí vượt ngân sách, 
và bất kỳ và tất cả các quyền có thiệt hại xảy ra. Tất cả các vấn đề và câu hỏi liên quan đến việc 
xây dựng, pháp lý, giải thích và thực thi của các Quy tắc chính thức này, hoặc các quyền và 
nghĩa vụ của người dự thi và ban tổ chức trong quá trình của cuộc thi, sẽ được quản lý và diễn 
giải theo đúng pháp luật của xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa mà không ảnh hưởng đến việc 
chọn lựa luật áp dụng hoặc xung đột pháp luật (dù là của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

 



Nam hay của bất kỳ lãnh thổ nào khác), mà có thể gây ra của việc áp dụng pháp luật của bất cứ 
lãnh thổ nào khác ngoài nước CHXHCN Việt Nam. 

11. Winner Announcement:  Winners will be announced at the Final Round and informed on 
Administrator’s social channels and website. 

11. Công bố thắng giải: người thắng cuộc sẽ được thông báo vào ngày chung kết và được thông 
báo trên website và các kênh thông tin xã hội của ban tổ chức 

12. Contact information: For general inquiries about the contest please email 
pr@cardano-labo.com 

12. Liên hệ: Vui lòng liên hệ với chúng tôi về cuộc thi thông qua email sau: 
pr@cardano-labo.com 

 

 

  

 

mailto:pr@cardano-labo.com
mailto:pr@cardano-labo.com


APPENDIX  

Phụ lục 

MIT License  

Giấy phép MIT 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, 
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or 
substantial portions of the Software. 

Quyền hạn được cấp miễn phí, cho bất kỳ người nào có được một bản sao của phần mềm này và 
các tập tin tài liệu liên quan ( "Phần mềm"), giao dịch phần mềm không hạn chế, bao gồm nhưng 
không giới hạn quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, sáp nhập , xuất bản, phân phối, cấp phép, và / 
hoặc bán các bản sao của phần mềm, và cho phép người mà phần mềm cung cấp để làm như vậy, 
bị chi phối bởi các điều kiện sau đây: 

Các thông báo bản quyền trên và thông báo cho phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản 
sao hoặc phần quan trọng của phần mềm. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ VỐN CÓ", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, 
RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM 
THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TÁC 

 



GIẢ HOẶC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ 
KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HAY TRÁCH NHIỆM NÀO.DÙ ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH 
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC, 
PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC SỬ DỤNG HOẶC GIAO 
DỊCH PHẦN MỀM,  

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE  

Giấy phép công cộng GNU  

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed.The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to 
guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for 
all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's 
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software 
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can 
apply it to your programs, too. 

Mọi người được phép sao chép và đóng góp vào tài liệu giấy phép này nhưng việc thay đổi sẽ 
không được chấp nhận.Giấy phép sử dụng của hầu hết các phần mềm đều được đưa ra nhằm hạn 
chế bạn tự do chia sẻ và thay đổi nó. Ngược lại, Giấy phép Công cộng của GNU có mục đích 
đảm bảo cho bạn có thể tự do chia sẻ và thay đổi phần mềm miễn phí - tức là đảm bảo rằng phần 
mềm đó là miễn phí đối với mọi người sử dụng. Giấy phép Công cộng này áp dụng cho hầu hết 
các phần mềm của Tổ chức Phần mềm miễn phí và cho tất cả các chương trình khác mà tác giả 
cho phép sử dụng. (Một số phần mềm khác của Tổ chức Phần Mềm Miễn phí được bao gồm 
trong Giấy phép Công cộng Phổ thông của GNU). Bạn cũng có thể áp dụng nó cho các chương 
trình của mình.  

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public 
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free 
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if 
you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that 
you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights 
or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you 
if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

 



Khi nói đến phần mềm miễn phí, chúng ta nói đến sự tự do sử dụng chứ không quan tâm về giá 
cả. Giấy phép Công cộng được thiết kế để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn tự do cung cấp các bản 
sao của phần mềm miễn phí (cũng như kinh doanh dịch vụ này nếu bạn muốn), rằng bạn có thể 
nhận được mã nguồn nếu bạn có yêu cầu, rằng bạn có thể thay đổi phần mềm hoặc sử dụng các 
thành phần của phần mềm đó cho những chương trình miễn phí mới; và rằng bạn biết chắc là bạn 
có thể làm được những điều này.  

Để bảo vệ bản quyền của bạn, chúng tôi cần đưa ra những hạn chế để ngăn chặn những ai chối 
bỏ quyền của bạn, hoặc yêu cầu bạn chối bỏ quyền của mình. Những hạn chế này cũng có nghĩa 
là những trách nhiệm nhất định của bạn khi cung cấp các bản sao phần mềm hoặc khi chỉnh sửa 
phần mềm đó.  

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must 
give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can 
get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license 
which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software 

Ví dụ, nếu bạn cung cấp các bản sao của một chương trình, dù miễn phí hay không, bạn phải cho 
người nhận tất cả các quyền mà bạn có. Bạn cũng phải đảm bảo rằng họ cũng nhận được hoặc 
tiếp cận được mã nguồn. Và bạn phải thông báo những điều khoản này cho họ để họ biết rõ về 
quyền của mình.  

Chúng tôi bảo vệ quyền của bạn với hai bước: (1) bảo vệ bản quyền phần mềm, và (2) cung cấp 
giấy phép này để bạn có thể sao chép, lưu hành và/hoặc chỉnh sửa phần mềm một cách hợp pháp.  

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands 
that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and 
passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any 
problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. 

Ngoài ra, để bảo vệ các tác giả cũng như để bảo vệ chính mình, chúng tôi muốn chắc chắn rằng 
tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng không hề có bảo hành đối với phần mềm miễn phí này. Nếu 
phần mềm được chỉnh sửa thay đổi bởi một người khác và sau đó lưu hành, thì chúng tôi muốn 
những người sử dụng biết rằng phiên bản họ đang có không phải là bản gốc, do đó tất cả những 
trục trặc do những người khác gây ra hoàn toàn không ảnh hưởng tới uy tín của tác giả ban đầu.  

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the 
danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect 

 



making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be 
licensed for everyone's free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

Cuối cùng, bất kỳ một chương trình miễn phí nào cũng đều thường xuyên có nguy cơ bị đe doạ 
về giấy phép bản quyền. Chúng tôi muốn tránh nguy cơ khi những người cung cấp lại một 
chương trình miễn phí có thể có được giấy phép bản quyền cho bản thân họ, từ đó trở thành độc 
quyền đối với chương trình đó. Để ngăn ngừa trường hợp này, chúng tôi đã nêu rõ rằng mỗi giấy 
phép bản quyền hoặc phải được cấp cho tất cả mọi người sử dụng một cách miễn phí hoặc hoàn 
toàn không cấp phép.  

Dưới đây là những điều khoản và điều kiện rõ ràng đối với việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa.  
 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

Những điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, lưu hành và chỉnh sửa 

1. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the 
copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The 
"Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" 
means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work 
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term 
"modification".) Each licensee is addressed as "you". 

Giấy phép này áp dụng cho bất kỳ một chương trình hay sản phẩm nào mà người giữ bản quyền 
công bố rằng nó có thể được cung cấp trong khuôn khổ những điều khoản của Giấy phép Công 
cộng này. Từ “Chương trình” dưới đây có nghĩa là tất cả các chương trình hay sản phẩm như 
vậy, và “sản phẩm dựa trên Chương trình” có nghĩa là Chương trình hoặc bất kỳ một sản phẩm 
nào bắt nguồn từ chương trình đó tuân theo luật bản quyền, nghĩa là một sản phẩm dựa trên 
Chương trình hoặc một phần của nó, đúng nguyên bản hoặc có một số chỉnh sửa và/hoặc được 
dịch ra một ngôn ngữ khác. (Dưới đây, người dịch sẽ không bị giới hạn trong khái niệm “chỉnh 
sửa”). Mỗi người được cấp phép được gọi là “bạn”.  

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they 
are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the 
Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of 

 



having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program 
does. 

Trong Giấy phép này không đề cập tới các hoạt động khác ngoài việc sao chép, lưu hành và 
chỉnh sửa; chúng nằm ngoài phạm vi của giấy phép này. Hành động chạy chương trình không bị 
hạn chế, và những kết quả từ việc chạy chương trình chỉ được đề cập tới nếu nội dung của nó tạo 
thành một sản phẩm dựa trên chương trình (độc lập với việc chạy chương trình). Điều này đúng 
hay không là phụ thuộc vào Chương trình.  

2. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, 
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to 
this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a 
copy of this License along with the Program. 

Bạn có thể sao chép và lưu hành những phiên bản nguyên bản của mã nguồn Chương trình đúng 
như khi bạn nhận được, qua bất kỳ phương tiện phân phối nào, với điều kiện trên mỗi bản sao 
bạn đều kèm theo một ghi chú bản quyền rõ ràng và từ chối bảo hành; giữ nguyên tất cả các ghi 
chú về Giấy phép và về việc không có bất kỳ một sự bảo hành nào; và cùng với Chương trình 
bạn cung cấp cho người sử dụng một bản sao của Giấy phép này.  

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option 
offer warranty protection in exchange for a fee. 

Bạn có thể tính phí cho việc chuyển giao bản sao, và tuỳ theo quyết định của mình bạn có thể 
cung cấp bảo hành để đổi lại với chi phí mà bạn đã tính.  

3. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work 
based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of 
Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:  

Bạn có thể chỉnh sửa bản sao của bạn hoặc các bản sao của Chương trình hoặc của bất kỳ phần 
nào của nó, từ đó hình thành một sản phẩm dựa trên Chương trình, và sao chép cũng như lưu 
hành sản phẩm đó hoặc những chỉnh sửa đó theo điều khoản trong Mục 1 ở trên, với điều kiện 
bạn đáp ứng được những điều kiện dưới đây:  

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files 
and the date of any change.   

 



Bạn phải có ghi chú rõ ràng trong những tập tin đã chỉnh sửa là bạn đã chỉnh sửa nó, và ngày 
tháng của bất kỳ một thay đổi nào 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License. 

Bạn phải cấp phép miễn phí cho tất cả các bên thứ ba đối với các sản phẩm bạn cung cấp hoặc 
phát hành, bao gồm Chương trình nguyên bản, từng phần của nó hay các sản phẩm dựa trên 
Chương trình hay dựa trên từng phần của Chương trình, theo những điều khoản của Giấy phép 
này.  

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, 
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty 
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the 
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based 
on the Program is not required to print an announcement.)   

Nếu chương trình đã chỉnh sửa thường đọc lệnh tương tác trong khi chạy, bạn phải thực hiện sao 
cho khi bắt đầu chạy để sử dụng tương tác theo cách thông thường nhất phải có một thông báo 
bao gồm bản quyền và thông báo về việc không có bảo hành (hoặc thông báo bạn là người cung 
cấp bảo hành), và rằng người sử dụng có thể cung cấp lại Chương trình theo những điều kiện 
này, và thông báo để người sử dụng có thể xem bản sao của Giấy phép này. (Ngoại lệ: nếu bản 
thân Chương trình là tương tác nhưng không có một thông báo nào như trên, thì sản phẩm của 
bạn dựa trên Chương trình đó cũng không bắt buộc phải có thông báo như vậy).  

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work 
are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate 
works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you 
distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole 
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this 
License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and 
every part regardless of who wrote it. 

 



Những yêu cầu trên áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm chỉnh sửa. Nếu có những phần của sản 
phẩm rõ ràng không bắt nguồn từ Chương trình, và có thể được xem là độc lập và riêng biệt, thì 
Giấy phép này và các điều khoản của nó sẽ không áp dụng cho những phần đó khi bạn cung cấp 
chúng như những sản phẩm riêng biệt. Nhưng khi bạn cung cấp những phần đó như những phần 
nhỏ trong cả một sản phẩm dựa trên Chương trình, thì việc cung cấp này phải tuân theo những 
điều khoản của Giấy phép này, cho phép những người được cấp phép có quyền đối với toàn bộ 
sản phẩm, cũng như đối với từng phần trong đó, bất kể ai đã viết nó.  

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written 
entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative 
or collective works based on the Program. 

Như vậy, điều khoản này không nhằm mục đích xác nhận quyền hoặc tranh giành quyền của bạn 
đối với những sản phẩm hoàn toàn do bạn viết; mà mục đích của nó là nhằm thi hành quyền 
kiểm soát đối với việc cung cấp những sản phẩm bắt nguồn hoặc tổng hợp dựa trên Chương 
trình.  

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or 
with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not 
bring the other work under the scope of this License. 

Ngoài ra, việc kết hợp thuần tuý Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa trên Chương trình) với 
một sản phẩm không dựa trên Chương trình với mục đích lưu trữ hoặc quảng bá không đưa sản 
phẩm đó vào trong phạm vi áp dụng của Giấy phép này.  

4. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object 
code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one 
of the following: 

4. Bạn có thể sao chép và phân phối Chương trình (hoặc một sản phẩm dựa trên Chương trình, 
nêu trong Mục 2) dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được trong khuôn 
khổ các điều khoản nêu trong Mục 1 và 2 ở trên, nếu như bạn:  

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange; or,  

 



a) Kèm theo đó một bản mã nguồn dạng đầy đủ có thể biên dịch được theo các điều khoản trong 
Mục 1 và 2 nêu trên trong một môi trường trao đổi phần mềm thông thường; hoặc,  

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete 
machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of 
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,  

Kèm theo đó một đề nghị có hạn trong ít nhất 3 năm, theo đó cung cấp cho bất kỳ một bên thứ ba 
nào một bản sao đầy đủ của mã nguồn tương ứng, và phải được cung cấp với giá chi phí không 
cao hơn giá chi phí vật lý của việc cung cấp theo các điều khoản trong Mục 1 và 2 nêu trên trong 
một môi trường trao đổi phần mềm thông thường; hoặc  

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding 
source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you 
received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with 
Subsection b above.)  

c) Kèm theo đó thông tin bạn đã nhận được để đề nghị cung cấp mã nguồn tương ứng. (Phương 
án này chỉ được phép đối với việc cung cấp phi thương mại và chỉ với điều kiện nếu bạn nhận 
được Chương trình dưới hình thức mã đã biên dịch hoặc dạng có thể thực thi được cùng với lời 
đề nghị như vậy, theo phần b trong điều khoản nêu trên).  

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. 
For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it 
contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control 
compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which 
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. 

Mã nguồn của một sản phẩm là một dạng ưu tiên của sản phẩm dành cho việc chỉnh sửa nó. Với 
một sản phẩm có thể thi hành, mã nguồn hoàn chỉnh có nghĩa là tất cả các mã nguồn cho các 
môđun trong sản phẩm đó, cộng với tất cả các tệp tin định nghĩa giao diện đi kèm với nó, cộng 
với các hướng dẫn dùng để kiểm soát việc biên dịch và cài đặt các tệp thi hành. Tuy nhiên, một 
ngoại lệ đặc biệt là mã nguồn không cần chứa bất kỳ một thứ gì mà bình thường được cung cấp 
(từ nguồn khác hoặc hình thức nhị phân) cùng với những thành phần chính (chương trình biên 

 



dịch, nhân, và những phần tương tự) của hệ điều hành mà các chương trình chạy trong đó, trừ khi 
bản thân thành phần đó lại đi kèm với một tệp thi hành.  

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated 
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source 
along with the object code. 

Nếu việc cung cấp lưu hành mã đã biên dịch hoặc tập tin thi hành được thực hiện qua việc cho 
phép tiếp cận và sao chép từ một địa điểm được chỉ định, thì việc cho phép tiếp cận tương đương 
tới việc sao chép mã nguồn từ cùng địa điểm cũng được tính như việc cung cấp mã nguồn, mặc 
dù thậm chí các bên thứ ba không bị buộc phải sao chép mã nguồn cùng với mã đã biên dịch.  

5. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided 
under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program 
is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who 
have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses 
terminated so long as such parties remain in full compliance. 

Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, cấp phép hoặc cung cấp Chương trình trừ phi phải 
tuân thủ một cách chính xác các điều khoản trong Giấy phép. Bất kỳ ý định sao chép, chỉnh sửa, 
cấp phép hoặc cung cấp Chương trình theo cách khác đều làm mất hiệu lực và tự động huỷ bỏ 
quyền của bạn trong khuôn khổ Giấy phép này. Tuy nhiên, các bên đã nhận được bản sao hoặc 
quyền từ bạn với Giấy phép này sẽ không bị huỷ bỏ giấy phép nếu các bên đó vẫn tuân thủ đầy 
đủ các điều khoản của giấy phép.  

6. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing 
else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These 
actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or 
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of 
this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 
Program or works based on it. 

Bạn không bắt buộc phải chấp nhận Giấy phép này khi bạn chưa ký vào đó. Tuy nhiên, không có 
gì khác đảm bảo cho bạn được phép chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình hoặc các sản phẩm 
bắt nguồn từ Chương trình. Những hành động này bị luật pháp nghiêm cấm nếu bạn không chấp 
nhận Giấy phép này. Do vậy, bằng việc chỉnh sửa hoặc cung cấp Chương trình (hoặc bất kỳ một 
sản phẩm nào dựa trên Chương trình), bạn đã thể hiện sự chấp thuận đối với Giấy phép này, cùng 

 



với tất cả các điều khoản và điều kiện đối với việc sao chép, cung cấp hoặc chỉnh sửa Chương 
trình hoặc các sản phẩm dựa trên nó.  

7. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the 
Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on 
the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing 
compliance by third parties to this License. 

Mỗi khi bạn cung cấp lại Chương trình (hoặc bất kỳ một sản phẩm nào dựa trên Chương trình), 
người nhận sẽ tự động nhận được giấy phép từ người cấp phép đầu tiên cho phép sao chép, cung 
cấp và chỉnh sửa Chương trình theo các điều khoản và điều kiện này. Bạn không thể áp đặt bất 
cứ hạn chế nào khác đối với việc thực hiện quyền của người nhận đã được cấp phép từ thời điểm 
đó. Bạn cũng không phải chịu trách nhiệm bắt buộc các bên thứ ba tuân thủ theo Giấy phép này.  

8. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other 
reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, 
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you 
from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your 
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you 
may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit 
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly 
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain 
entirely from distribution of the Program. 

Nếu như, theo quyết định của toà án hoặc với những bằng chứng về việc vi phạm bản quyền 
hoặc vì bất kỳ lý do nào khác (không giới hạn trong các vấn đề về bản quyền), mà bạn phải tuân 
theo các điều kiện (nêu ra trong lệnh của toà án, biên bản thoả thuận hoặc ở nơi khác) trái với các 
điều kiện của Giấy phép này, thì chúng cũng không thể miễn cho bạn khỏi những điều kiện của 
Giấy phép này. Nếu bạn không thể đồng thời thực hiện các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ 
Giấy phép này và các nghĩa vụ thích đáng khác, thì hậu quả là bạn hoàn toàn không được cung 
cấp Chương trình. Ví dụ, nếu trong giấy phép bản quyền không cho phép những người nhận 
được bản sao trực tiếp hoặc gián tiếp qua bạn có thể cung cấp lại Chương trình thì trong trường 
hợp này cách duy nhất bạn có thể thoả mãn cả hai điều kiện là hoàn toàn không cung cấp 
Chương trình.  

 



If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, 
the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in 
other circumstances. 

Nếu bất kỳ một phần nào trong điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành trong 
một hoàn cảnh cụ thể, thì sẽ áp dụng cân đối  các điều khoản, và toàn bộ điều khoản sẽ được áp 
dụng trong những hoàn cảnh khác.  

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right 
claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting 
the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license 
practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software 
distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and 
a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the 
rest of this License. 

Mục đích của điều khoản này không nhằm buộc bạn phải vi phạm bất kỳ một bản quyền nào 
hoặc các quyền sở hữu khác hoặc tranh luận về giá trị hiệu lực của bất kỳ quyền hạn nào như 
vậy; mục đích duy nhất của điều khoản này là nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống cung cấp 
phần mềm miễn phí đang được thực hiện với giấy phép công cộng. Nhiều người đã đóng góp rất 
nhiều vào sự đa dạng của các phần mềm miễn phí được cung cấp thông qua hệ thống này với sự 
tin tưởng rằng hệ thống được sử dụng một cách thống nhất; tác giả/người cung cấp có quyền 
quyết định rằng họ có mong muốn cung cấp phần mềm thông qua hệ thống nào khác hay không, 
và người được cấp phép không thể có ảnh hưởng tới sự lựa chọn này.  

Điều khoản này nhằm làm rõ những hệ quả của các phần còn lại của Giấy phép này.  

9. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents 
or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this 
License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so 
that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this 
License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 

Nếu việc cung cấp và/hoặc sử dụng Chương trình bị cấm ở một số nước nhất định bởi quy định 
về bản quyền, người giữ bản quyền gốc đã đưa Chương trình vào khuôn khổ Giấy phép này có 
thể bổ sung một điều khoản hạn chế việc cung cấp ở những nước đó, nghĩa là việc cung cấp chỉ 

 



được phép ở các nước không bị liệt kê trong danh sách hạn chế. Trong trường hợp này, Giấy 
phép đưa vào những hạn chế được ghi trong nội dung của nó.  

10. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present 
version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

Tổ chức Phần mềm miễn phí có thể theo thời gian công bố những phiên bản chỉnh sửa và/hoặc 
phiên bản mới của Giấy phép Công cộng. Những phiên bản đó sẽ đồng nhất với tinh thần của 
phiên bản hiện này, nhưng có thể khác ở một số chi tiết nhằm giải quyết những vấn đề hay 
những lo ngại mới.  

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number 
of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the 
terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software 
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose 
any version ever published by the Free Software Foundation. 

Mỗi phiên bản sẽ có một mã số phiên bản riêng. Nếu Chương trình và "bất kỳ một phiên bản nào 
sau đó" có áp dụng một phiên bản Giấy phép cụ thể, bạn có quyền lựa chọn tuân theo những điều 
khoản và điều kiện của phiên bản giấy phép đó hoặc của bất kỳ một phiên bản nào sau đó do Tổ 
chức Phần mềm miễn phí công bố. Nếu Chương trình không nêu cụ thể mã số phiên bản giấy 
phép, bạn có thể lựa chọn bất kỳ một phiên bản nào đã từng được công bố bởi Tổ chức Phần 
mềm miễn phí.  

11. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution 
conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is 
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving 
the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of 
software generally. 

Nếu bạn muốn kết hợp các phần của Chương trình vào các chương trình miễn phí khác mà điều 
kiện cung cấp khác với chương trình này, hãy viết cho tác giả để được phép. Đối với các phần 
mềm được cấp bản quyền bởi Tổ chức Phầm mềm miễn phí, hãy đề xuất với tổ chức này; đôi khi 
chúng tôi cũng có những ngoại lệ. Quyết định của chúng tôi sẽ dựa trên hai mục tiêu là bảo hộ 

 



tình trạng tự do của tất cả các sản phẩm bắt nguồn từ phần mềm miễn phí của chúng tôi, và thúc 
đẩy việc chia sẻ và tái sử dụng phần mềm nói chung.  

NO WARRANTY  

KHÔNG BẢO HÀNH 
 

1. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 
CORRECTION. 

DO CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CẤP PHÉP MIỄN PHÍ NÊN KHÔNG CÓ MỘT CHẾ ĐỘ BẢO 
HÀNH NÀO TRONG MỨC ĐỘ CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP. TRỪ KHI ĐƯỢC CÔNG BỐ 
KHÁC ĐI BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ/HOẶC CÁC BÊN 
CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH NGUYÊN BẢN SẼ KHÔNG BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ 
HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC HÌNH THỨC 
BẢO HÀNH ĐỐI VỚI TÍNH THƯƠNG MẠI CŨNG NHƯ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT 
MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG CŨNG 
NHƯ VIỆC VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH. TRONG TRƯỜNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH CÓ 
KHIẾM KHUYẾT, BẠN PHẢI CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO NHỮNG DỊCH VỤ SỬA 
CHỮA CẦN THIẾT.  

2. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE 
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU 

 



OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY 
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

 

TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP TRỪ KHI CÓ YÊU CẦU CỦA LUẬT PHÁP HOẶC 
CÓ THOẢ THUẬN BẰNG VĂN BẢN, NHỮNG NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN HOẶC BẤT KỲ 
MỘT BÊN NÀO CHỈNH SỬA VÀ/HOẶC CUNG CẤP LẠI CHƯƠNG TRÌNH TRONG CÁC 
ĐIỀU KIỆN NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN ĐỀU KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC 
LỖI HỎNG HÓC, BAO GỒM CÁC LỖI CHUNG HAY ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY TẤT 
YẾU NẢY SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH 
(BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC MẤT DỮ LIỆU, DỮ LIỆU THIẾU 
CHÍNH XÁC HOẶC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG VẬN HÀNH ĐƯỢC VỚI CÁC CHƯƠNG 
TRÌNH KHÁC), THẬM CHÍ CẢ KHI NGƯỜI CÓ BẢN QUYỀN VÀ CÁC BÊN KHÁC ĐÃ 
ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.  

 

 


