THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “HỌC VIỆN MOMO”
Thời gian triển khai: từ 09/09/2020 đến 04/10/2020
I. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN:
1. Bằng việc tham gia chương trình, khách hàng thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý toàn
bộ với điều khoản và điều kiện cũng như toàn bộ các chính sách của chương trình
“Học Viện MoMo” (“Chương Trình”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực
tuyến (“M_Service”/“Công Ty”). Chi tiết về Chương Trình sẽ được công bố công
khai trên website (momo.vn) và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm.
2. Mỗi khách hàng (còn được gọi là “Học Viên”) có thể tham gia chơi và nhận nhiều
giải thưởng riêng biệt theo từng hình thức thi, tuy nhiên Học Viên đó phải thực hiện
đúng và đủ các điều kiện theo quy định cho từng phần hoặc cách thức thi trong tổng
Chương Trình.
3. M_Service được quyền sử dụng hình ảnh và thông tin của Học Viên thắng giải cho
các hoạt động quảng cáo của Công Ty mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí
nào sau khi được khách hàng đồng ý.
4. Giải thưởng là thẻ quà tặng không được cho, tặng, cộng gộp, chuyển nhượng hoặc
quy đổi thành tiền mặt.
5. Nếu phát hiện các hành vi hành vi gian lận dù vô tình hoặc cố ý hoặc các dấu hiệu
gian lận, giả mạo của Học Viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng phần
mềm của bên thứ 3, phần mềm độc hại, tấn công hoặc tác động vào hệ thống của
M_Service, gây ảnh hưởng xấu đến Chương Trình hoặc khai báo thông tin sai sự thật,
không trùng lặp thông tin khai báo trên ví hoặc thiết bị sử dụng hoặc các hành vi gian
lận, giả mạo, gian dối khác, thì Công Ty tùy theo quyết định của mình, từ chối trao
giải, thu hồi một phần hoặc toàn bộ giải thưởng vào bất cứ thời điểm nào. Và tùy theo
quyết định của M_Service, Công Ty có quyền thực hiện các hành động phù hợp theo
quy định của pháp luật hoặc trình báo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty. M_Service cũng có toàn quyền đưa ra
quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp liên quan đến các hành vi gian lận, giả
mạo hoặc có dấu hiệu gian lận, giả mạo.
6. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy theo quyết định của M_Service, thể lệ Chương
Trình có thể được điều chỉnh trong thời gian diễn ra Chương Trình hoặc chấm dứt
trước thời hạn. Thông tin thể lệ Chương Trình được cập nhật thường xuyên tại website
MoMo (momo.vn).
7. Khách hàng trúng thưởng trong các Khung Giờ Vàng phải chịu nộp khoản thuế thu
nhập không thường xuyên theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có). Công ty
Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến sẽ thay mặt Khách hàng nộp khoản thuế này
cho cơ quan thuế.
8. Tất cả các giải thưởng là hiện vật trong Khung Giờ Vàng (bao gồm xe ô tô, kim
cương, tiền mặt và vàng) sẽ được Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến liên
lạc và xác định ngày trao giải cho Khách hàng. Thông tin sẽ được cập nhật liên tục

trên fanpage Ví MoMo hoặc Website: http://momo.vn. Thời gian trao thưởng chậm
nhất ngày 18/11/2020.
9. Đối với các giải thưởng là thẻ quà tặng trong khung Giờ Vàng thì Học Viên sẽ được
nhận trực tiếp trên ứng dụng ví điện tử MoMo, chậm nhất là ngày 18/11/2020.
10. Sau thời gian trên, nếu Khách hàng không nhận giải hoặc có bất kỳ khiếu nại liên
quan đến giải thưởng hoặc việc trao và nhận thưởng thì M_Service từ chối giải quyết.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
1. Tất cả các khách hàng sử dụng Ứng dụng Ví MoMo;
2. Khách hàng là đại lý của Công ty Cổ Phần dịch vụ Di động trực Tuyến (đang sử dụng
Ứng dụng Ví MoMo Điểm giao dịch); sử dụng sim MLoad hoặc không thực hiện việc
liên kết tài khoản ví MoMo với tài khoản ngân hàng không được tham gia chương
trình khuyến mại này;
3. Nhân viên và người thân thích của nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động
Trực tuyến được tham gia Chương Trình nhưng sẽ không được nhận các giải thưởng,
bao gồm: Giải Thủ Khoa, Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Giờ Vàng của Chương Trình này.
4. Khách hàng chưa xác thực thông tin và liên kết tài khoản Ví MoMo với tài khoản
Ngân hàng vẫn có thể tham gia Chương Trình, tuy nhiên để nhận được giải thưởng
thì Học Viên trúng thưởng phải hoàn tất các thủ tục định danh khách hàng theo quy
định của pháp luật trên Ứng dụng Ví MoMo. Thủ tục định danh được hoàn tất khi
Khách hàng đã cung cấp thông tin về số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước
công dân hợp lệ và hình chụp Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân
hợp lệ trên Ứng dụng Ví MoMo.
5. Khách hàng trúng thưởng phải có thông tin xác thực là họ tên, số chứng minh nhân
dân /Hộ chiếu/Căn cước công dân, số điện thoại đăng ký Ví trùng khớp với thông tin
ngân hàng liên kết.
III. CÁCH THỨC THAM GIA
1. Học Viên sẽ tham gia Chương Trình của Học Viện theo 02 hình thức thi gồm: (i)
thi hai người một lần (“Thi Cặp”); hoặc (ii) thi nhiều người một lần (“Thi Nhóm”).
2. Học Viên tham gia bằng cách chọn đáp án đúng để trả lời các câu hỏi xoay quanh
các chủ đề sau: (i) các câu đố mẹo; (ii) các kiến thức văn hóa – xã hội, nghệ thuật,
thể thao; (iii) kiến thức cơ bản của sách giáo khoa; (iv) về Ứng dụng Ví điện tử
MoMo; hoặc (v) về các đối tác của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Di động Trực tuyến.
Câu hỏi của các lượt thi sẽ do hệ thống của Công Ty chọn ngẫu nhiên theo các nhóm
chủ đề nêu trên và theo ngày thi.
3. Cơ chế phân cấp của Học Viện MoMo:
Để tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, mỗi Học Viên sẽ tham gia các kỳ
thi bằng cách trả lời các câu hỏi để lên lớp. Mỗi Học Viên khi bắt đầu tham gia thi mặc
định là đang ở Lớp Mầm thuộc Cấp 0. Tổng cộng bao gồm 04 Cấp học:
- Cấp 0 - Mầm non: Từ lớp mầm, lớp chồi đến lớp lá.
- Cấp1 - Tiểu Học (TH): Từ lớp 1 đến lớp 5.

- Cấp 2 - Trung học cơ sở (THCS): Từ lớp 6 đến lớp 9.
- Cấp 3 - Trung học Phổ thông (“THPT”): Từ lớp 10 đến lớp 12.
4. Cơ chế lên lớp của Học Viên:
4.1. Thi Cặp:
 Mỗi cặp Học Viên được hệ thống bắt cặp ngẫu nhiên sẽ phải cùng nhau trả lời 05
câu hỏi, thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 10 giây. Để có lượt thi thì Học Viên phải
thực hiện các nhiệm vụ của Học Viện MoMo.
 Cơ chế lên lớp của Học Viên, cụ thể:
+

Học Viên ở Cấp 0 - Mầm non: Sau khi trả lời 05 câu hỏi, Học Viên có tổng
điểm cao hơn sẽ được tăng 01 lớp trong Cấp này, Học Viên có điểm thấp hơn
sẽ vẫn duy trì tại lớp hiện tại mà không bị giảm lớp;

+

Học Viên ở Cấp 1 - Tiểu học và Cấp 2 - Trung học cơ sở: Sau khi trả lời 05
câu hỏi, Học Viên có tổng điểm cao hơn sẽ được tăng 01 lớp trong Cấp hiện
tại; Học Viên có điểm thấp hơn sẽ giảm 01 lớp trong Cấp hiện tại. Trường hợp,
Học Viên giảm lớp liên tiếp thì mức giảm tối đa là lớp thấp nhất của Cấp hiện
tại đó.

+

Học Viên ở Cấp 3 - Trung học Phổ thông: Sau khi trả lời 05 câu hỏi, Học
Viên có tổng điểm cao hơn sẽ được tăng 01 lớp trong Cấp, Học Viên có điểm
thấp hơn sẽ giảm 01 lớp trong Cấp đó. Trường hợp, Học Viên giảm lớp liên
tiếp thì sẽ bị giảm xuống lớp kế tiếp của Cấp thấp hơn Cấp hiện tại, mức giảm
tối đa là lớp thấp nhất của Cấp 2

4.2. Thi Nhóm:
+

Trong một số ngày từ ngày 09/9/2020 đến ngày 25/9/2020, Học Viện MoMo
sẽ tạo ra các phòng thi cho các Học Viên tham gia Thi Nhóm bằng cách mỗi
nhóm cùng nhau trả lời 05 câu hỏi để tranh các giải thưởng đặc biệt của
Chương Trình.

+

Mỗi Phòng Thi sẽ có sẵn 01 mã phòng được hệ thống tự động cài đặt (“Phòng
Thi Nhóm”). Tối thiểu 02 Học Viên và tối đa 20.000 Học Viên trong 01 Phòng
Thi Nhóm. Thời gian thi và phương thức tranh giải cụ thể của từng sự kiện Thi
Nhóm sẽ được M_Service thông báo tới Học Viên qua Ứng dụng Ví điện tử
MoMo trước khi sự kiện diễn ra.

+

Học Viên có quyền tự chọn Phòng Thi Nhóm đã có sẵn mã số và tham gia Thi
Nhóm. Không hạn chế số lượt tham gia Thi Nhóm của mỗi Học Viên.

+

Những Học Viên bị mất kết nối hoặc bỏ cuộc khi đang thi thì xem như không
tham gia thi tiếp và mất lượt thi trong Phòng Thi Nhóm tại thời điểm đó.

5. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông:
5.1 Học Viên cần hoàn thành thi các lượt thi và lên được Lớp 12 của Cấp 3 sẽ được
quyền đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT của Học Viện. Mỗi Học Viên tham
gia kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ phải đăng kí theo khung thời gian dự thi được Học

Viện quy định để tham gia kỳ thi tốt nghiệp; mỗi khung thời gian tương ứng với một
Phòng thi. Số lượng tối đa 20.000 Học Viên/Phòng thi.
5.2 Thời gian Học Viên bắt đầu đăng ký thi kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu từ 12
giờ 00 phút ngày 20/09/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 27/09/2020; thời gian diễn ra
kỳ thi tốt nghiệp THPT là từ ngày 28/09/2020 đến ngày 30/09/2020.
5.3 Học Viên đã đăng ký khung thời gian dự thi tốt nghiệp sẽ không được quyền
đổi/chọn lại khung thời gian khác. Học Viên khi chọn khung thời gian thi mà không
tham gia hoặc tham gia trễ thì xem như mất lượt thi.
5.4 10.000 Học Viên có số điểm cao nhất của các Phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp
THPT sẽ được lựa chọn để trao Giải Nhì. 16 Học viên có số điểm cao nhất sẽ được
lựa chọn thi tiếp vòng Chung kết để xác định Học Viên nhận Giải Thủ Khoa và Giải
Nhất.
6. Vòng Chung Kết:
6.1 16 Học Viên có điểm số cao nhất trong 10.000 Học Viên tại kỳ thi tốt nghiệp
THPT sẽ tham gia vòng thi Chung kết được dự kiến tổ chức vào ngày 04/10/2020
tại trụ sở của Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến, địa chỉ: số 8, đường số
9, phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
6.2 Các Học Viên tham gia thi chung kết bắt buộc phải đến địa điểm thi do Học
Viện tổ chức. Trường hợp đến thời gian thi mà Học Viên không có mặt thì xem như
Học Viên đó không tham gia thi.
6.3 Trường hợp có Học Viên không tham gia thi dẫn tới tổng số Học Viên tham gia
thi bị lẻ thì các Học Viên bốc thăm bắt cặp, Học Viên lẻ bốc thăm kết quả trống sẽ
được đi thẳng vào vòng thi kế tiếp của đợt Thi Cặp tiếp theo;
6.4 Vòng Chung kết sẽ diễn ra 04 vòng, mỗi vòng các Cặp tham gia thi sẽ cùng nhau
trả lời 20 câu hỏi, thời gian trả lời 01 câu hỏi là 10 giây, cụ thể:
+

Vòng 08 Cặp: 16 Học Viên tham gia thi chung kết sẽ bốc thăm để chia thành
08 cặp, tham gia thi trên Ứng dụng Ví điện tử MoMo. 08 Học Viên có điểm
số cao nhất của mỗi Cặp sẽ tiếp tục bốc thăm bắt cặp thành 04 Cặp thi.

+

Vòng 04 Cặp: 04 Cặp sẽ tham gia thi. Sau khi trả lời 20 câu hỏi, 04 Học Viên
có điểm số cao nhất của mỗi Cặp sẽ tiếp tục bốc thăm bắt cặp thành 02 Cặp
thi;

+

Vòng 02 Cặp: 02 Cặp sẽ tham gia thi. Sau khi trả lời 20 câu hỏi, 02 Học Viên
có điểm số cao nhất của mỗi Cặp sẽ tham gia thi Vòng 01 Cặp;

+

Vòng 01 Cặp: 02 Học Viên cùng nhau thi 03 lượt, mỗi lượt trả lời 20 câu hỏi.
Sau khi kết thúc 03 lượt thi, Học Viên có 2/3 lượt thi có tổng số điểm cao thì
sẽ đạt danh hiệu Thủ Khoa của Học Viện.
Trường hợp 02 Học Viên thi 03 lượt mà vẫn chưa xác định được Học Viên có
điểm cao hơn thì 02 Học Viên tiếp tục thi thêm lượt, mỗi lượt cũng trả lời 20
câu hỏi.

6.5 Giải thưởng:

+

01 Giải Thủ Khoa: Trị giá giải thưởng: 01 tỷ đồng.

+

07 Giải Nhất:

Trị giá giải thưởng: 100 triệu đồng/người.

+

10.000 Giải Nhì:

Trị giá giải thưởng: 500.000 đồng/người.

Hình thức trao thưởng sẽ được MoMo công bố trên website http://momo.vn

