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CHƯƠNG TRÌNH
“SINH VIÊN TÀI NĂNG”



1. SỨ MỆNH

"Sinh viên tài năng" là chương trình nhằm tìm kiếm

và tuyên dương những tài năng trẻ đồng thời tạo

điều kiện để các bạn có cơ hội cọ sát, trải nghiệm

trong môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Việt
Nam sau này.



2. THÔNG ĐIỆP

“SINH VIÊN VIỆT NAM CÓ TIỀM NĂNG NHƯNG CHƯA BIẾT CÁCH KHAI THÁC

HÃY LÀM CHỦ TƯƠNG LAI CỦA MÌNH NGAY TỪ BÂY GIỜ!”



3. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

• Đẩy mạnh truyền thông trên các kênh thông tin đại
chúng nhằm định hướng nhận thức, suy nghĩ và xác
định tâm thế leader mindset đối với các bạn sinh viên

• 100 gương mặt tài năng trẻ sẽ được đưa tin trên báo
chí, kênh truyền thông của dự án GEMstone và các
trường đại học

• Workshop chủ đề “Đối thoại giữa doanh nghiệp và
sinh viên – Cùng nỗ lực cho một tương lai thế hệ trẻ”



4.CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG

Thực trạng sinh
viên Việt Nam 
hiện nay (Thụ
động, thiếu lý
tưởng và mục

đích sống)
TOPIC 1

Nguyên nhân dẫn
đến thực trạng

trên (đứng từ góc
độ của các chuyên
gia, người có tầm

ảnh hưởng)
TOPIC 2

Xác định tâm thế
student worker 

với leader 
mindset – Vì sao

TOPIC 3

GEMstone –
chương trình

giúp các bạn sinh
viên làm chủ

tương lai của bản
thân

TOPIC 4



5. LỘ TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH

TOPIC 1

ĐƯA TIN 100 SINH VIÊN TÀI NĂNG

23/ June 8/ July 31/ July

PRESS & UNIVERSITIES

DIGITAL MARKETING
WORKSHOP

29/ June 18/ July

TOPIC 2
TOPIC 3

TOPIC 4



6. WORKSHOP (Content)

• Thời gian: 31/07/2015 (Dự kiến)
• Địa điểm: PULLMAN (Dự kiến)
• Chủ đề dự kiến “Đối thoại giữa doanh nghiệp và sinh viên – Cùng nỗ lực cho

tương lai thế hệ trẻ”
• Xóa bỏ định kiến về năng lực đi làm của sinh viên, doanh nghiệp thay vì định

kiến
• Ra mắt chương trình “Sinh viên đi làm của GEMstone thuộc dự án TODAY’S

VOICE
• Số lượng dự kiến: 150
• Các đối tượng tham dự:

• Doanh nghiệp: 30
• Sinh viên tiêu biểu của các trường: 100
• Đại diện các trường Đại học: 20
• Báo chí truyền hình: 20
• Các tổ chức danh dự khác: 10



7. TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN SV TÀI NĂNG

• Sinh viên năm 2 -4, hiện đang học tập tại trường

• Chủ động, nhiệt huyết, khao khát học hỏi và hướng tới kết
quả

• Có tiềm năng lãnh đạo hoặc kinh nghiệm làm việc trong các
hoạt động ngoại khóa, Đoàn, Hội,…

• Có mong muốn làm việc, cọ sát ngay từ khi còn ngồi trên ghế
nhà trường

• Đạt được các thành tích khác (giải thưởng, cuộc thi, dự án,…)



ĐỀ XUẤT CHO ĐƠN VỊ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC



1. QUYỀN LỢI CỦA ĐƠN VỊ

DÀNH CHO SINH VIÊN TÀI NĂNG

• Được tuyên dương trên báo chí, kênh truyền thông
của dự án GEMstone và các trường.

• Được ưu tiên tuyển dụng và làm việc trong các môi
trường làm việc chuyên nghiệp tại Việt Nam sau này.



1. QUYỀN LỢI CỦA ĐƠN VỊ

• Vai trò là đơn vị đồng hành cho chương trình.

• Được đưa logo với chức danh “Đơn vị đồng hành” trong các vật phẩm

quảng bá của chương trình liên quan đến trường.

• Được sử dụng mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến chương trình

GEMstone để phục vụ công tác truyền thông, quảng bá cho đơn vị.

• Được mời tham dự buổi Workshop diễn ra vào cuối tháng 7.

• Được MC thay mặt BQL chương trình cám ơn trong buổi Workshop.

DÀNH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC



2. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ

• Hỗ trợ tổ chức chương trình bằng việc đánh giá,
lựa chọn và đề cử 50 tài năng trẻ tại trường.

• Hỗ trợ truyền thông cho chương trình “Sinh viên
tài năng”.



3. QUY TRÌNH LÀM VIỆC GIỮA TRƯỜNG VÀ GEMSTONE

Trường chuẩn bị và
đề cử danh sách 50 

tài năng trẻ

5 NGÀY
4 NGÀY

GEMstone lọc danh sách
và chọn 5 tài năng trẻ

xuất sắc nhất

ĐẠI DIỆN TRƯỜNG & 1 TÀI NĂNG TRẺ 
THAM GIA WORKSHOP 

31/ July

Đưa tin 5 tài năng trẻ/ trường trên
các kênh truyền thông tin đại chúng

WORKSHOP




