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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH  

“ĐẦU TƯ ẢO – NHẬN TIỀN THẬT” 

 

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC  

1.    BÁO ĐẦU TƯ  CHỨNG KHOÁN _ BAN TỔ CHỨC 

 Địa chỉ: 47 Quán Thánh, Q. Ba Đình, Hà Nội  

 Điện thoại: +84 24 3845 0537  

2.    CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (“VPS”) _ ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC 

 Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà 362 Phố Huế, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

 Điện thoại: +84 1900 6457 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

1. Tên chương trình: ĐẦU TƯ ẢO – NHẬN TIỀN THẬT 

2. Phạm vi: trên toàn quốc 

3. Đối tượng tham gia:  

 Tất cả công dân Việt Nam đều có quyền đăng ký tham gia chương trình để trở thành Nhà đầu 

tư (“NĐT”), tham gia đầu tư phái sinh ảo trên nền tảng ứng dụng giao dịch điện tử do VPS phát 

triển. 

4. Hình thức:  

 Nhà đầu tư đăng ký tham gia chương trình thông qua báo điện tử tinnhanhchungkhoan.vn 

hoặc đăng ký trực tiếp trên ứng dụng giao dịch điện tử của VPS. 

 Nhà đầu tư thực hiện đầu tư chứng khoán phái sinh ảo trên nền tảng ứng dụng giao dịch điện 

tử do VPS phát triển. 

5. Phương thức xác định người đoạt giải: Căn cứ vào 03 tiêu chí: Hiệu quả giao dịch cao nhất; Số 

lượng hợp đồng tương lai (gọi tắt là Hợp đồng) giao dịch nhiều nhất; Quay số may mắn. 

6. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 01/08/2020. 

7. Cách thức tham dự và cơ cấu giải thưởng: 

 Mỗi NĐT khi đăng ký tham gia chương trình giao dịch phái sinh ảo trên nền tảng ứng dụng di 

động PHÁI SINH ẢO do VPS phát triển sẽ được mở 01 tài khoản chứng khoán phái sinh ảo.  

 NĐT được cấp số vốn đầu tư ban đầu là 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng) 

trong tài khoản chứng khoán chứng khoán phái sinh ảo do Ban tổ chức cuộc thi cung cấp để 

thực hiện đầu tư. Vốn đầu tư chỉ có giá trị trên hệ thống giao dịch phái sinh ảo và không có giá 

trị quy đổi thành tiền hay bất cứ hiện vật nào khác.  

 Cơ cấu giải thưởng như sau: 
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Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng 

Tổng số giải 

thưởng 

Giải thưởng “Nhà đầu 

tư kết nối” 

(Thời gian bắt đầu BTC 

sẽ có thông báo sau) 

NĐT tham gia cuộc thi giới thiệu 1 người tham gia sẽ được 

ghi nhận thêm 1.000.000 đồng/ 1 người được giới thiệu 

trên tài khoản phái sinh ảo.  

Không giới 

hạn 

 

 

 

 

 

 

Giải thưởng “Nhà đầu 

tư tài ba” 

Top 05 NĐT có hiệu quả đầu tư cao nhất trong Tuần:  

 Giải nhất: 1.500.000 đồng 

 Giải nhì: 1.000.000 đồng 

 Giải ba: 800.000 đồng 

 Giải tư: 500.000 đồng 

 Giải năm: 300.000 đồng 

260 

Top 03 NĐT có hiệu quả đầu tư cao nhất trong Tháng:  

 Giải nhất: 10.000.000 đồng  

 Giải nhì: 5.000.000 đồng 

 Giải ba: 1.000.000 đồng 

36 

Top 03 NĐT có hiệu quả đầu tư cao nhất trong Quý:  

 Giải nhất: 20.000.000 đồng  

 Giải nhì: 15.000.000 đồng 

 Giải ba: 5.000.000 đồng 

12 

Top 03 NĐT có hiệu quả đầu tư cao nhất trong Năm:  

 Giải nhất: 200.000.000 đồng  

 Giải nhì: 100.000.000 đồng 

 Giải ba: 50.000.000 đồng 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thưởng “Nhà đầu 

tư tích cực”  

Top 03 NĐT có số lượng Hợp đồng giao dịch nhiều nhất 

trong Tuần:  

 Giải nhất: 300.000 đồng 

 Giải nhì: 200.000 đồng 

 Giải ba: 100.000 đồng 

156 

Top 03 NĐT có số lượng Hợp đồng giao dịch nhiều nhất 

trong Tháng: 

 Giải nhất: 1.000.000 đồng  

 Giải nhì: 500.000 đồng 

 Giải ba: 300.000 đồng 

36 

Top 03 NĐT có số lượng Hợp đồng giao dịch nhiều nhất 

trong Quý: 

 Giải nhất: 2.000.000 đồng  

 Giải nhì: 1.000.000 đồng 

 Giải ba: 500.000 đồng 

12 
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Top 03 NĐT có số lượng Hợp đồng giao dịch nhiều nhất 

trong Năm: 

 Giải nhất: 5.000.000 đồng  

 Giải nhì: 3.000.000 đồng 

 Giải ba: 1.000.000 đồng 

03 

Giải “Nhà đầu tư may 

mắn” 

(Thời gian bắt đầu BTC 

sẽ có thông báo sau) 

NĐT giới thiệu thêm được 10 người tham gia/tháng sẽ 

được tham gia chương trình quay số may mắn để lựa chọn 

20 người trúng giải thưởng/tháng 

 Giá trị giải thưởng: 500.000 đồng/người 

240 

8. Tiêu chí xét giải thưởng 

8.1 Tiêu chí xét giải “Nhà đầu tư tài ba”:  

 Cách thức xác định: dựa trên % tăng trưởng tài sản ròng trên tài khoản phái sinh của nhà 

đầu tư đã thực hiện trong kỳ xét giải thưởng. 

       % tăng trưởng tài sản ròng = (Giá trị tài sản ròng cuối kỳ - Giá trị tài sản ròng đầu kỳ )/ Giá 

trị tài sản ròng đầu kỳ * 100% 

 Giải thưởng sẽ được trao cho các nhà đầu tư có hiệu quả giao dịch cao nhất theo thứ tự 

từ trên xuống, làm tròn đến 2 số sau số thập phân. 

 Trường hợp nhà đầu tư có hiệu quả giao dịch bằng nhau sẽ lựa chọn nhà đầu tư có thời 

gian đầu tư thực tế dài hơn.  

 Giải thưởng “Nhà đầu tư tài ba” của năm yêu cầu nhà đầu tư tham gia tối thiểu 01 tháng 

kể từ ngày kết thúc cuộc thi. 

 Từ ngày 23/08/2019, Nhà đầu tư chỉ được thực hiện giao dịch trên 01 mã Hợp đồng tương 

lai có thời gian đáo hạn gần nhất. 

 Hiệu quả đầu tư trên 01 mã Hợp đồng tương lai có thời gian đáo hạn xa nhất sẽ được loại 

trừ trong các đợt trao giải tiếp theo từ 22/08/2019.  

8.2 Tiêu chí xét giải “Nhà đầu tư tích cực”:  

 Cách thức xác định: dựa trên tổng số lượng Hợp đồng của NĐT đã giao dịch trong kỳ xét 

giải thưởng và NĐT có mức lỗ nhỏ hơn 20% trong kỳ xét giải thưởng. 

 Giải thưởng sẽ được trao cho 03 NĐT có số lượng hợp đồng giao dịch lớn nhất theo thứ 

tự từ trên xuống và có mức lỗ nhỏ hơn 20% trong kỳ xét giải thưởng. 

 Trường hợp NĐT có tổng số lượng Hợp đồng giao dịch bằng nhau sẽ lựa chọn NĐT có 

hiệu quả giao dịch cao hơn. Cách thức xác định hiệu quả đầu tư đã được nêu tại mục 8.1 

8.3 Tiêu chí xét giải “Nhà đầu tư may mắn”  

 Điều kiện tham gia chương trình quay số may mắn: NĐT giới thiệu thêm được 10 người 

tham gia/tháng sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn. 

 Hàng tháng, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách NĐT đủ điều kiện tham gia chương trình 

quay số may mắn. Mỗi NĐT được cấp 01 mã số dự thưởng. 

 Cơ cấu giải thưởng như sau 
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Tên giải thưởng Giá trị giải 

thưởng (đồng) 

Số lượng 

giải 

thưởng 

Số lần 

thực 

hiện 

Tổng giá trị giải 

thưởng (đồng) 

Giải thưởng “Nhà 

đầu tư may mắn” 

 

500.000 

 

20 

 

12 

 

120.000.000 

 

9. Nguyên tắc trao giải 

 Giải thưởng được trao cho NĐT đáp ứng các điều kiện tham gia của Ban tổ chức.  

 NĐT trúng giải phải khai báo các thông tin để Ban tổ chức xác thực thông tin đã đăng ký và 

cung cấp chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu để xác nhận trúng giải. Trong trường 

hợp nhận giải thưởng thay, người nhận thay phải có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ trên cùng giấy 

ủy quyền (có công chứng hoặc chứng thực) từ người trúng thưởng. 

 NĐT trúng giải phải có nghĩa vụ đóng các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Trường 

hợp NĐT từ chối nộp thuế theo quy định sẽ không được nhận giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ 

khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định (nếu có) trên giá trị giải 

thưởng mà NĐT trúng thưởng và thay mặt NĐT hoàn thiện các thủ tục nộp thuế với cơ quan 

quản lý theo quy định.  

 Danh sách NĐT trúng giải được đăng tải trên website của VPS, Báo đầu tư chứng khoán và 

trong các bài viết có liên quan tới chương trình. Nếu sau 03 ngày kể từ ngày Ban tổ chức thông 

báo danh sách người trúng giải mà không có tranh chấp, khiếu nại nào về người trúng giải 

thưởng thì giải thưởng sẽ được trao cho người trúng giải được xác định qua quá trình xác 

minh do Ban tổ chức thực hiện. Nếu có tranh chấp, quyết định của Ban tổ chức là quyết định 

cuối cùng có hiệu lực. 

 Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố danh sách và hoàn tất thủ tục xác minh mà người 

trúng giải không làm thủ tục nhận giải thưởng, Ban tổ chức sẽ thực hiện trích nộp 50% giá trị 

đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định 

10. Quy trình trao giải 

Việc thực hiện xác minh người trúng giải sẽ được thực hiện theo các bước sau đây: 

 Bước 1: Liên hệ với người trúng giải thưởng về việc trúng giải qua email/số điện thoại đã đăng 

ký. 

 Bước 2: Yêu cầu người trúng giải thực hiện xác thực thông tin trên hệ thống và cung cấp thông 

tin số tài khoản chứng khoán của Người trúng giải mở tại VPS trong vòng 03 ngày kể từ ngày 

Ban tổ chức thông báo thông tin người trúng giải. 

 Bước 3: Sau khi ban tổ chức xác thực được thông tin của người trúng giải, người trúng giải 

làm thủ tục xác nhận đồng ý nhận giải thưởng với Ban tổ chức 

 Bước 4: Ban tổ chức tiến hành trao giải cho người trúng giải bằng hình thức chuyển khoản vào 

tài khoản chứng khoán của người trúng giải mở tại VPS. 

11. Quy định chung 
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 NĐT tham gia chương trình mặc định đồng ý với các nội dung đưa ra trong bản Thể lệ chương 

trình này và/hoặc các quy định khác phát sinh trong quá trình tham gia được Ban tổ chức thông 

báo.  

 NĐT khai báo các thông tin khi đăng ký tham gia chương trình và các thông tin này được Ban 

tổ chức ghi nhận phục vụ trong các công việc có liên quan đến nội dung chương trình. 

 Ban tổ chức cung cấp cho NĐT thông tin tài khoản để giao dịch trên hệ thống Phái sinh ảo. 

NĐT tham gia có trách nhiệm tuân thủ các quy định khi sử dụng hệ thống, các quy định này 

sẽ được công bố và có thể thay đổi trong từng thời điểm mà không cần phải thông báo trước 

 Ban tổ chức có quyền hạn chế hoặc dừng quyền tham gia chương trình, hủy toàn bộ kết quả 

giao dịch của NĐT nếu đánh giá NĐT vi phạm các quy định về thể lệ chương trình hoặc các 

quy định về sử dụng hệ thống hoặc có dấu hiệu đầu tư không minh bạch. 

 NĐT chấp thuận và công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài 

khoản giao dịch chứng khoán phái sinh ảo của NĐT đều được coi là hành động của NĐT, 

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đến các tranh chấp phát sinh nếu có do lỗi NĐT để lộ 

thông tin cho bên thứ ba. 

 NĐT tại đây hiểu và thừa nhận rằng việc sử dụng giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi 

ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hay của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do chính sự bất 

cẩn của NĐT gây ra. NĐT cam kết đã tìm hiểu và chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt 

hại phát sinh khi sử dụng. 

12. Các quy định khác 

 NĐT tham gia chương trình có trách nhiệm chịu chi phí đi lại, ăn ở khi tham gia lễ nhận thưởng.  

 Ban Tổ chức được phép sẽ sử dụng tên và hình ảnh của người trúng giải cho mục đích quảng 

bá chương trình. 

 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định 

cuối cùng. 

 Ban Tổ chức có quyền thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ nội dung của 

thể lệ này trong suốt thời gian diễn ra chương trình mà không cần thông báo trước, miễn là 

những sửa đổi hoặc bổ sung đó không làm ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người tham 

gia và nội dung chỉnh sửa, thay đổi đã được thông báo tới cơ quan quản lý. 

 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình, Ban tổ chức có trách nhiệm 

giải quyết thông qua các cuộc thảo luận, hòa giải, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ 

được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

         BAN TỔ CHỨC  

 

 


