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MỤC LỤC
Hult Prize Southeast Asia
Đối tác của chúng tôi
Thử thách 2020
Mục tiêu của chúng tôi
Chuỗi các chương trình
Tác động lan tỏa trên mạng xã hội
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HULT PRIZE

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Hult Prize lan toả về Việt Nam
vào năm 2013 và được mở rộng
thành Hult Prize Southeast Asia
(Hult Prize SEA) vào năm 2018.

Là một trong 25 khu vực trên thế giới vinh dự được đăng cai tổ chức vòng khu vực, Hult Prize
SEA không ngừng nỗ lực trên hành trình dẫn dắt thế hệ trẻ thay đổi thế giới và tự hào khi đã
tạo ra những dự án xã hội ý nghĩa qua đó đã giải quyết được nhiều vấn đề xã hội cấp thiết. Tại
Việt Nam, chúng tôi truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xã hội cho thế hệ trẻ và trở
thành bệ phóng mang tài năng Việt vươn xa trên đấu trường quốc tế.

Sứ mệnh
Thông qua tinh thần khởi nghiệp, Hult Prize SEA mang sứ mệnh dẫn dắt thế hệ trẻ thay đổi
thế giới. Chúng tôi thách thức những người trẻ tuổi giải quyết các vấn đề mà thế giới đang
gặp phải bằng cách trao quyền cho họ tạo ra lợi nhuận và làm cho cuộc sống của hàng
triệu người tốt hơn thông qua việc xây dựng các doanh nghiệp xã hội.

Tầm nhìn
Với tầm nhìn 10 năm tới, Hult Prize SEA hướng đến thực hiện các chương trình giáo dục,
nuôi dưỡng và phát triển những mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững, có đóng góp
đến cộng đồng, xã hội nhằm kiến tạo lại thế giới theo “17 mục tiêu thiên niên kỷ” Liên Hợp
Quốc đề ra cho toàn nhân loại.
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ĐỐI TÁC TOÀN CẦU
Hult Prize Foundation
Hult Prize Foundation là một tổ chức không vì mục đích lợi nhuận phát động làn sóng khởi nghiệp xã hội trên toàn thế
giới. Dưới sự bảo trợ của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, Hult Prize khuyến khích những bộ óc kinh doanh sáng giá nhất
thế giới cạnh tranh để giải quyết những thách thức lớn nhất của hành tinh với những ý tưởng sáng tạo cho các doanh
nghiệp khởi nghiệp bền vững. Hult Prize được ví như “giải Nobel khởi nghiệp dành cho sinh viên” với giải thưởng khủng lên
đến $1.000.000 được trao cho nhà vô địch hàng năm.

United Nations
Được thành lập vào năm 1945, Liên Hợp Quốc là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc
tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế
và các mục tiêu chung. Bên cạnh trường Đại Học Quốc tế Hult danh tiếng, Hult Prize cũng nhận được sự hợp tác từ Liên
Hợp Quốc từ những ngày đầu thành lập. Hằng năm, chủ đề của cuộc thi Hult Prize sẽ được đưa ra dựa trên 17 Mục tiêu
Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, nhằm giải quyết những thách thức lớn mà cả thế giới phải đối mặt.

Earth Day Network
Nhiệm vụ của Earth Day Network là đa dạng hóa, giáo dục và kích hoạt phong trào môi trường trên toàn
thế giới. Phát triển từ Ngày Trái đất đầu tiên vào năm 1970, Earth Day Network hợp tác với hơn 75.000 đối
tác tại hơn 190 quốc gia để thúc đẩy hành động tích cực cho hành tinh của chúng ta. Năm 2020, Hult
Prize trở thành đối tác của Earth Day Network nhằm đẩy mạnh công cuộc tìm kiếm những ý tưởng táo bạo
giải quyết vấn đề môi trường cấp thiết nhất.

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc khu vực

NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO PHÍA
SAU MỘT CHƯƠNG TRÌNH
KHỞI NGHIỆP XÃ HỘI

Quản lý dự án

Giám đốc Quan hệ công chúng

Quản lý Marketing

Trên hành trình mang Hult Prize SEA đến với hàng
ngàn bạn trẻ, đội ngũ lãnh đạo luôn là những người
quan trọng nhất. Chúng tôi đã thành lập được 1 đội
ngũ trẻ tài năng, những 'changemakers' đầy cảm hứng
và nhiệt huyết, dẫn dắt hơn 50 thành viên, hơn 100 tình
nguyện viên và hơn hết là truyền ngọn lửa khởi nghiệp
đến hơn 1500 sinh viên trên khắp Việt Nam.
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Quản lý Hành chính
và nhân sự

Quản lý Báo chí và
truyền thông

”
Thử thách Hult Prize 2020:

Xây dựng mô hình khởi
nghiệp có ảnh hưởng tích
cực đến hành tinh của
chúng ta trên từng đồng
doanh thu

”
Đi kèm theo những sự phát triển không ngừng của kinh tế, khoa học kĩ thuật, thế giới phải chứng kiến hậu quả do
chính mình gây ra: biến đổi khí hậu một cách khó lường. 2020 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Ngày Trái Đất và 75 năm
kỷ niệm Liên Hiệp Quốc. Để hưởng ứng Ngày Trái Đất, những Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, và
các chương trình liên quan, nhận thức về môi trường khắp toàn cầu trở nên vô cùng cần thiết. Tại Hult Prize, mục
tiêu hướng đến vào năm 2020 sẽ là tìm kiếm những nhà lãnh đạo doanh nghiệp của ngày mai mà họ sẽ tạo ra
những giá trị đóng góp tích cực đến môi trường với từng sản phẩm/ dịch vụ mà họ bán. Càng nhiều thu nhập mà
những công ty này tạo ra cho bản thân họ và nhân viên họ, môi trường sẽ càng trở nên tốt hơn.
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CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH
Hult Prize SEA 2019- 2020 đã khép lại một mùa thật nhiều bất ngờ
và phấn khởi, đã trưởng thành rất nhiều trong công tác tổ chức các
chương trình so với năm 2018-2019, thể hiện qua những con số
tăng trưởng và những thành tựu đạt được sau một năm hoạt động.
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1. HỌP BÁO
Đây là sự kiện thường niên của Hult Prize khu
vực Đông Nam Á được tổ chức sau vòng chung
kết Hult Prize toàn cầu (Hult Prize UN Final) để
tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần phát triển
giới trẻ và xã hội, hướng đến một tương lai nơi
người trẻ lãnh đạo, thay đổi chính mình, góp
phần phát triển cộng đồng xã hội và thế giới tốt
đẹp và bền vững.
Thời gian: 8:30 - 11:30 ngày 31 tháng 10 năm
2019.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng
Chính trị, 39 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3,
TP. Hồ Chí Minh.
Mục đích:
o Lan tỏa truyền thông và thu hút báo chí.
o Thu hút tài trợ và xây dựng ngân sách cho
chương trình.
o Tọa đàm thảo luận: “Lợi thế kinh doanh từ
trách nhiệm chống biến đổi khí hậu – môi
trường”.
o Chính thức khởi động chương trình On
Campus tại các trường tại Việt Nam với chủ
đề thi “Xây dựng một mô hình khởi nghiệp
tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta
trên từng đồng doanh thu”.

Quá trình:
- Xây dựng nhân sự tổ chức chương trình.
- Hoàn thành gửi công văn xin ý kiến về việc tổ
chức buổi họp báo (phối hợp cùng Sở khoa học
Công nghệ TPHCM).
- Xây dựng kế hoạch chương trình.
- Tiến hành mời các đại biểu, doanh nghiệp,
phóng viên.
- Tiến hành tổ chức chương trình.
- Đo lường hiệu ứng của buổi họp báo.
Đối tượng người tham dự bao gồm:
o Nhà báo, phóng viên, đại diện bảo trợ truyền
thông: 90
o Các doanh nhân, doanh nhân xã hội: 20
o Hội đồng cố vấn, Đại diện chính quyền: 12
o Campus Directors và các thầy cô : 40
Tổng cộng: 162+ người tham dự.
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Nội dung: Buổi tọa đàm về chủ đề “Lợi thế kinh doanh từ trách nhiệm chống biến đổi khí hậu –
môi trường” có sự góp mặt của nhiều chuyên gia và doanh nhân thành đạt như:
o Giáo sư Hồ Quốc Bằng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm Không khí và
Biến đổi Khí hậu – Viện Môi trường & Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM.
o Ông John Ditty – Chủ tịch công ty KPMG Việt Nam.
o Ông Phan Đằng Chương – Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn, EY Việt Nam.
o Ông Thanyachat Auttanuke – Co-founder của The Coffee House.
o Người truyền cảm hứng: anh Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của Công ty Hoàn vũ Sài
Gòn, cựu thí sinh Hult Prize.
Ngoài ra, tại buổi họp báo còn các hoạt động như:
o Booth bàn giới thiệu của các Hội đồng thi cơ sở tại TPHCM.
o Khu vực bàn “Team matching” dành cho các bạn sinh viên đang tìm đồng đội.
o Khu vực uống trà giao lưu với mentors, doanh nhân để tìm kiếm hỗ trợ ý tưởng và
giải pháp kinh doanh.
o Khu vực báo chí để cung cấp thông tin lan tỏa thông điệp và hỗ trợ truyền thông từ
các anh chị phóng viên.
Kết quả:
Buổi họp báo năm nay đạt hiệu quả cao về số lượng phóng viên tham dự và số lượng bài báo
được đưa tin. Có 90 đơn vị đưa tin về sự kiện, bao gồm báo điện tử và đài truyền hình. Đạt chỉ
tiêu số lượng bài viết và số lượng vượt trội hơn hẳn họp báo năm 2018 – 2019 và tổng số báo
đài đưa tin toàn chương trình Hult Prize khu vực Đông Nam Á 2018-2019 (53 báo). Sự tác
động bởi các vị diễn giả có mặt tại buổi họp báo cũng góp phần lan tỏa tinh thần của chương
trình đến các bạn trẻ, các doanh nhân và những người có mối quan tâm sâu sắc dành cho xã
hội và giáo dục. Đây là cũng lần đầu tiên Hult Prize khu vực Đông Nam Á tạo cơ hội kết nối Ban
tổ chức chương trình On Campus tại các trường với các đối tác và cố vấn của Hult Prize khu
vực Đông Nam Á.
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2. CHƯƠNG TRÌNH ON CAMPUS TẠI VIỆT NAM
On Campus là chương trình cốt lõi của Hult Prize Foundation, là nơi tìm ra những người trẻ
tài năng, nhiệt huyết với những ý tưởng táo bạo, bắt kịp xu hướng, tạo ra lợi nhuận từ hoạt
động khởi nghiệp có ích cho xã hội và môi trường. Đây là chương trình chỉ dành cho các bạn
sinh viên tại các trường Đại học có đăng cai tổ chức chương trình thông qua Campus
Director (Trưởng ban tổ chức, được đăng ký và chọn lọc bởi Hult Prize khu vực Đông Nam Á
và Hult Prize Foundation, và cũng là sinh viên đang theo học tại trường). Với chủ đề “Xây
dựng một mô hình khởi nghiệp tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta trên từng đồng
doanh thu”, On Campus đã tiếp cận được 31 trường Đại học tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành
phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh. Để từ đó, chúng ta có được 16 đội
thi tốt nhất đại diện cho 16 trường Đại học bước tiếp đến vòng thi gây cấn hơn, Hult Prize
Regional tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian hoạt động: tháng 9 năm 2019 đến tháng 1
năm 2020. Quy mô: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương và Cần Thơ.
Mục đích: Đào tạo, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần Hult Prize đến các bạn sinh viên, tìm ra
được đội thi tốt nhất đại diện trường tham gia Chương trình đào tạo 7 tuần và Vòng thi Hult
Prize Regional.
Đối tượng tham gia: Toàn bộ các sinh viên, cao học, thạc sỹ, tiến sỹ đang theo học tại trường
tổ chức.
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KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ON CAMPUS TẠI VIỆT NAM
TPHCM

HÀ NỘI

HUẾ

ĐÀ NẴNG

BÌNH
DƯƠNG

CẦN THƠ

Đại học
Ngoại
thương Cơ
sở II

Đại học
Ngoại
thương Cơ
sở I

Đại học
Khoa học
Huế

Đại học Đà
Nẵng - Đại
học Kỹ thuật
Y Dược Đà
Nẵng

Đại học
Quốc tế
Miền Đông

Đại học Cần
Thơ

Đại học Sư
phạm Kỹ
thuật
TPHCM

Đại học Kinh
tế Quốc dân

1

1

Đại học Đà
Nẵng - Đại
học Ngoại
ngữ

Đại học
Fulbright

Đại học Kinh
tế Đà Nẵng

Đại học Văn
Lang

Đại học Bách
Khoa Đà
Nẵng

Đại học
Nguyễn Tất
Thành
Đại học Huflit
6

2

1

4

Tổng cộng: 15 trường đại học

Chương trình On Campus năm nay đã thu hút 31 trường Đại học đăng ký tổ chức, trong đó 15
trường hoàn thành xuất sắc và có được đội thi đại diện cho trường tham dự vòng thi Regional
vào tháng 4 năm 2020.
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KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ON CAMPUS TẠI VIỆT NAM

Chương trình On Campus 2018 chỉ có 8 trường hoàn thành chương trình, cụ
thể tại Thành phố Hồ Chí Minh (3 trường), Hà Nội (1 trường), Đà Nẵng (3
trường), Bình Dương (1 trường).

Chương trình On Campus 2019 phát triển mạnh hơn khi có đến 15 trường
hoàn thành chương trình, cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh (6 trường), Hà Nội
(2 trường), Đà Nẵng (4 trường), Bình Dương (1 trường), ngoài ra có thêm tại
thêm khu vực Huế (1 trường) và Cần Thơ (1 trường).
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KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ON CAMPUS TẠI VIỆT NAM
DANH SÁCH CÁC CAMPUS DIRECTOR
STT

TÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THÀNH PHỐ

1

Pham Thanh Xuan

Đại học Quốc tế Miền Đông

Bình Dương

2

Nguyen Thanh Doan

Đại học Cần Thơ

Cần Thơ

3

Vo Quynh Lam

Đại học Đà Nẵng - Đại học
Ngoại ngữ

Đà Nẵng

4

Le Vy

Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Đà Nẵng

5

Duong Tan Bao

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Đà Nẵng

6

Vo Viet Trung

Đại học Đà Nẵng - Đại học
Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Đà Nẵng

7

Tran Ngoc Thang

Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TPHCM

Thành phố Hồ Chí
Minh

8

Dang Quoc Trong

Đại học Văn Lang

Thành phố Hồ Chí
Minh

9

Nguyen Hai Yen

Đại học Ngoại thương

Thành phố Hồ Chí
Minh

10

Ninh Quynh Anh

Đại học Fulbright

Thành phố Hồ Chí
Minh

11

Tieu Dinh Y Nhi

Đại học Huflit

Thành phố Hồ Chí
Minh

12

Dinh Hong Hoang Son

Đại học Kinh tế Quốc dân

Hà Nội

13

Phan Thao Nguyen

Đại học Khoa học Huế

Huế

14

Nguyen Thi Ngoc Diep

Đại học Ngoại thương (Hà
Nội)

Hà Nội

15

Thy Nguyen

Đại học Nguyễn Tất Thành

Thành phố Hồ Chí
Minh
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1

THE lite CHASERs Đại học Cần Thơ

Có bao giờ chiếc tủ đồ của bạn lại bị chiếm hết chỗ bởi những chiếc
quần áo mà bạn không thích nữa hoặc mặc không được nữa? Vậy
hãy nghĩ ngay đến dự án "Lose Your Wardrobe's Weight" nhé. Bằng
việc trao đổi quần áo, bạn sẽ nhận được các phiếu giảm giá tại các
cửa hàng, quán ăn, spa,... Sau đó, một phần quần áo ấy sẽ được
tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, và một phần sẽ
được tái chế thành các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay
thế cho nhựa sử dụng một lần. Bên cạnh đó, dự án còn tạo ra cơ hội
việc làm cho phụ nữ yếu thế tại làng quê và giúp tăng thu nhập
hằng ngày.

2

Lava

Đội LAVA đến từ Đại học Cần Thơ với ý tưởng bán và lắp đặt hệ
thống năng lượng mặt trời, góp phần cung cấp năng lượng mặt trời
với giá cả hợp lý.

3

4

5

6

7

8

Đại học Cần Thơ

BIOS cung cấp sản phẩm da tự nhiên cho những thương hiệu thời trang.
Chúng tôi tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ và áp dụng công nghệ sinh
học để tạo ra sản phẩm da thân thiện với môi trường và thay thế da từ động
vật.

Enzima

MATCHPOINT

Pando

GreenTown

Coffee Grounds

PHARMACY COFFEE

Đại học Ngoại thương Chúng mình là Matchpoint, và sản phẩm mà tụi mình muốn đem đến là
(HCM)
Mealthy! Mealthy là ứng dụng giao đồ ăn dinh dưỡng được đựng trong các
hộp tái sử dụng. Hệ thống này của chúng mình giúp giảm thiểu các giao dịch
có sử dụng nhựa và thúc đẩy thói quen tái sử dụng. Nếu bạn đang tìm kiếm
một giải pháp xanh với giá cả phải chăng cho những bữa ăn lành mạnh,
chúng mình là lựa chọn tốt nhất cho bạn!

Đại học Sư phạm Kỹ
thuật TPHCM

Pando, với sản phẩm gạch, ngói làm từ cát và rác thải nhựa giúp giảm thiểu
tình trạng ô nhiễm môi trường do Liên Hợp Quốc đề ra như ô nhiễm trắng.
Sản phẩm của chúng tôi là vật liệu xanh, giá rẻ, chất lượng cao, thân thiên
với môi trường; và sản phẩm được ứng dụng cho các vùng quê nghèo ở Việt
Nam và một số nước kém phát triển trên thế giới.

Đại học Fulbright

GreenTown là ứng dụng di động với mục đích tạo ra một cộng đồng, nơi
những người ăn chay được kết nối với nhau, nấu ăn và chia sẻ niềm đam mê
chung dành cho các sản phẩm từ thực vật. Tụi mình là một giải pháp dành
cho những người bận rộn nhưng muốn hình thành và duy trì thói quen ăn
chay. Mong muốn của GreenTown là lan tỏa một định nghĩa mới về ăn chay
- không chỉ là một chế độ dinh dưỡng, mà còn là một phong cách sống lành
mạnh và thân thiện với môi trường.

Đại học Văn Lang

Xã hội ngày càng phát triển, kèm theo đó là những vấn đề lớn mà chúng ta
gặp phải như: cạn kiệt nguồn tài nguyên, rác thải nhựa.... Coffee Grounds ra
đời khát khao biến thứ tưởng như vô giá trị là bã cà phê thành những sản
phẩm hữu ích, góp phần hạn chế việc sử dụng nhựa. Với bã cà phê, chúng tôi
biến nó trở thành những cái ly, muỗng, đĩa,... hay đồ trang trí, quà lưu niệm.
Khẩu hiệu của chúng tôi: "mang lại giá trị tốt đẹp và bền vững cho cuộc
sống"

Đại học Nguyễn Tất
Thành

Cuộc sống ngày càng phát triển và con người cũng ngày càng quan tâm đến
sức khoẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, giữa cơn bão thông tin đang tràn ngập thì
đâu là nơi để chúng ta tiếp nhận nguồn kiến thức về sức khoẻ chính xác và
khách quan nhất?
Pharmacy Coffee, mô hình quán nước phục vụ các loại thức uống từ dược
liệu được pha chế bởi chính tay các dược sỹ, đảm bảo mang đến cho bạn giá
trị về mặt sức khoẻ cao nhất, đồng thời tạo ra các hoạt động giải trí để tiếp
cận những kiến thức chuẩn xác về chăm sóc sức khoẻ được biên soạn bởi
các chuyên gia, khiến bạn không chỉ vui vẻ bước chân vào quán mà còn
thoải mái mang về lượng kiến thức cơ bản nhất về sức khoẻ và y khoa.
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Beco là một khóa học dịch vụ, cung cấp những kiến thức về việc
sống xanh bảo vệ môi trường, phát triển tâm hồn ý thức cho mọi
dối tượng học sinh. Khóa học học sinh sẽ hình thành được thói
quen và lối sống qua các lớp, phân loại rác, nấu ăn, vẽ tranh làm
gốm, đọc sách,... và hướng chủ yếu về ý thức, lối sống bảo vệ
môi trường cho trẻ nhỏ. Và đảm bảo được mỗi nhà trường tham
gia sẽ có 80% rác được phân loại rác. Và Khóa Học Beco chính
là giải pháp cho việc bảo vệ môi trường

Beco

Đại học Huflit

Biochar

Rác thải hữu cơ là nguyên liệu tạo ra Biochar, BioFilter,
BioRefesh.
Đại học Đà Nẵng - Đại Thứ 1, xử lý và tận dụng tối đa nguồn rác thải.
học Kỹ thuật Y Dược Đà Thứ 2, Biochar là phân bón giúp cải tạo đất, giữ nước, cung cấp
Nẵng
chất dinh dưỡng, kết hợp phân vô cơ giảm sự phá hủy đất.
BioFilter tấm lọc để khử mùi chuồng trại. BioRefesh để chống
ẩm, mốc, khử mùi gạo cũng như bất kỳ môi trường ẩm thấp nào.

11

REBO

12

INNO - 2UR

REBO là một dự án hướng đến xây dựng một doanh nghiệp giáo
dục tập trung hiệu quả vào biên soạn nội dung và ứng dụng
công nghệ trong học tập, đi kèm với các chương trình STEM,
phương pháp học tập đổi mới, khả năng tương tác thông qua
việc sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường và nhiều công cụ
hỗ trợ góp phần đổi mới phương pháp dạy và học cho giáo viên
& học sinh trong xu hướng cách mạng công nghệ 4.0.
Ngoài ra, REBO muốn tích cực mang đến cộng đồng sản phẩm
Đại học Đà Nẵng - Đại REBO Green để cùng tạo ra giá trị môi trường vào trong dự án
học Ngoại ngữ
thông qua việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đối với đối
tượng trẻ em và học sinh bằng cách tạo ra chiến dịch thu gom
và tái chế giấy rác; sau đó sử dụng nó để tổ chức hoạt động
ngoại khóa để tự làm thành những mô hình lắp ghép và mô hình
3D sinh động trong ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường.
Để làm được điều đó, REBO đã và đang xây dựng mạng lưới các
cộng đồng học sinh, các tổ chức giáo dục từ địa phương đến
toàn cầu, các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm tái chế và các
hội quỹ từ thiện để cùng hưởng ứng chiến dịch mạnh mẽ.
Hiện nay, đa số các giải pháp đều nhắm vào việc khắc phục các
hậu quả của sự ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu mà quên
rằng tác nhân chính gây ra các vấn đề đó đều đến từ nhận thức
của con người. INNO 2UR là một tour du lịch hướng đến việc
''xanh hóa'' trái đất và cuộc sống con người. Với ba hoạt động
chính bao gồm EAT GREEN (tự tay trồng và chế biến các thực
phẩm sạch, tốt cho sức khỏe), THINK GREEN ( thanh lọc tâm
hồn và giao hòa với thiên nhiên thông qua việc thiền định và tập
YOGA tại các cảnh đẹp) và GO GREEN (Hình thành các thói
quen tốt như tập luyện thể chất, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt,
Đại học Kinh tế Đà Nẵng đọc sách... thông qua chuyếnđi đến các địa điểm khác nhau ở
Việt Nam). Du khách sẽ được nhóm dựatrên độ tuổi, sở thích và
các vấn đề mà họ đang gặp phải trong cuộc sống để có thể dễ
dàng chia sẽ những câu chuyện, trải nghiệm và cùng nhau tìm
ra hướng giải quyết. Dựa vào các hoạt đông trên, INNO 2UR sẽ
nâng cao được tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên
của con người, đồng thời giải quyết các vấn đề về tâm lý mà con
người ngày nay thường gặp phải (Stress, mất phương hướng
trong cuộc sống, áp lực công việc, học tập...). Đồng thời INNO
2UR cũng trích % lợi nhuận để đóng góp và các hoạt động nhằm
khôi phục hệ sinh thái.
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Micway
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Đại học Bách Khoa Đà
Nẵng

STIGUD

Đại học Kinh tế Quốc dân

15

16

Micway là dự án ứng dụng công nghệ sinh học vi sinh, cho ra đời
BIOMS là chế phẩm sinh học đặc hiệu xử lý phân gia cầm, xử lý
mùi, dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là phân chim cút, đặc biệt
là BIOMS còn góp phần tạo ra BIOMS1 - phân hữu cơ vi sinh, đã đạt
TCVN nhằm cung cấp cho các loại cây trồng hữu cơ, đặc biệt là
các loại cây gia vị xuất khẩu chủ lực. Micway đã và đang nghiên
cứu để cho ra nhiều dòng sản phẩm sinh học, tạo giá trị bền vững
cho nền nông nghiệp trên Thế Giới.

STIGUD là một dự án cung cấp giải pháp tối đa hóa thức ăn thừa và
bữa ăn cuối ngày bằng việc kết nối giữa các nhà hàng, siêu thị với
khách hàng (bao gồm các công ty khối sản xuất phân bón, thức ăn
chăn nuôi; các dự án xã hội của NGO).
Áp dụng hệ thống phân loại vượt trội cho thức ăn thừa ngay từ
những bước đầu, chúng tôi cam kết sẽ đem tới nguồn sản phẩm
chất lượng cao để đáp ứng được những nhu cầu khắt khe trong tiêu
chuẩn nguyên liệu đầu vào của các đối tác. Với sự nhiệt huyết và
nghiêm túc trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, STIGUD
hướng đến một Việt Nam không lãng phí thực phẩm.

Exchange app - Ứng dụng trao đổi quần áo miễn phí
đầu tiên tại Việt Nam. Tủ đồ của bạn đã chật kín nhưng
bạn vẫn "không có gì để mặc"? Hãy để Exchange xua
tan nỗi lo và giúp bạn thay đổi phong cách hằng ngày nhé.
Cùng Exchange phủ xanh Trái Đất thông qua hoạt động
tích điểm trồng cây, và giúp đỡ những người khó khăn
hơn bạn bằng cách ủng hộ quần áo cũ bạn nhé

4tastic

MCT

TÓM TẮT DỰ ÁN

Đại học Khoa học Huế

Phấn viết đã được sử dụng rộng khắp thế giới trong một thời
gian dài do dễ viết, dễ xóa và giá thành thấp. Tuy nhiên, nhược
điểm của nó là bụi phấn, bụi phấn gây ra nhiều vấn đề về sức
khỏe, môi trường nên hiện nay người ta hạn chế sử dụng.
Trước đây, rất nhiều nhà khoa học và các nhà sản xuất đã tìm
cách xử lý và ra đời loại phấn chống bụi chúng ta đang dùng, tuy
nhiên loại phấn này cũng chỉ xử lý được giảm bụi khi viết hoàn
toàn chưa xử lý dứt điểm được bụi phấn (rất nhiều) khi xóa bảng
và chất thải bụi phấn.
Phấn từ là phấn cho sức khỏe và môi trường, với đặc tính đặc
biệt dễ dàng hút gần hết bụi phấn khi xóa bảng và thu hồi, tái
sản xuất - không thải bụi phấn ra môi trường.
Với đặc tính giảm bụi gần 100%, phấn từ sẽ lập lại vị thế cho
phấn viết trong tương lai.
Với số liệu thống kê sơ bộ, Việt Nam sẽ giảm được 100 tấn bụi
phấn thải ra môi trường mỗi ngày, đối với cả thế giới con số này
sẽ vô cùng lớn. Đây chính là giá trị đích thực và lớn lao cho cộng
đồng trong tương lai.
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3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo Hult Prize SEA kéo dài 7 tuần từ tháng 2 - tháng 3 năm 2020, cung cấp 7
chủ đề từ nhiều CEO, chuyên gia trong kinh doanh để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực
tiễn, đào tạo và truyền cảm hứng cho tất cả các đội thi đấu trong khu vực. Thêm vào đó, Hult
Prize SEA cũng tổ chức các buổi Pitching Online và Offline lấy format 6 phút trình bày và 4 phút
trả lời câu hỏi để các đội có cơ hội tập luyện trước vòng thi Regional, áp dụng và thực hành dựa
trên các nội dung đã được học, trình bày ý tưởng của đội trước các giám khảo. Các giám khảo
sẽ thảo luận và chọn ra đội thuyết trình tốt nhất mỗi tuần và trao giải thưởng mỗi tuần.
Thời gian: 16 tháng 02 đến 29 tháng 3 năm 2020, trong đó:

○

Buổi đào tạo: 9:00 - 11:30 chủ nhật hàng tuần.

○

Online Pitching: 8:30 - 11:30 thứ 7 hàng tuần.

○

Offline Pitching: 13:30 - 15:00 chủ nhật hàng tuần.

Địa điểm:
Địa điểm đào tạo: Saigon Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
Địa điểm online pitching: 34B Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3.

Đối tượng: Tất cả các đội thi chiến thắng On Campus.
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Chủ đề hằng tuần:
- Tuần 1 bắt đầu với chủ đề “The Perfect Pitch – Buổi pitching hoàn hảo” do chị Trịnh Khánh Hạ
(Ella), Đồng sáng lập Vulcan Vulcan Augmetics, công ty công nghệ sản xuất ra cánh tay robot tháo
lắp được đầu tiên trên thế giới dành cho người khuyết tật. Chị cũng từng đạt Ngôi vị Quán quân của
Giải thưởng “Doanh Nhân Cộng Đồng - Blue Venture Award 2018”, giải nhất cuộc thi Vietnam
Womens Pitching Competition. Với kinh nghiệm pitching tại nhiều cuộc thi startup trong và ngoài
nước và những thành công trong công việc, theo đuổi đam mê kinh doanh vì cộng đồng, Ella đã
truyền tải được cách để có được sự chú ý và bài thuyết trình xuất sắc để chinh phục những vị Ban
giám khảo khó tính nhất.
- Tuần 2 tiếp tục để thực hiện “Chiến lược thâm nhập thị trường - Go-to-market strategy” dành cho
các startups đến từ chị Trang Đỗ từ Alley 51 Ventures. Bên cạnh vai trò Branding và Marketing thì
chị còn được mệnh danh là "Người ươm mầm" (The Launcher) - giúp ươm mầm những startups từ
con số không và phát triển toàn diện về những thế mạnh: chiến lược thượng nguồn và khả năng xử
lý dữ liệu và phát triển tổ chức.
- Tuần 3 tiếp nối nội dung tuần 2 để hướng dẫn các bạn trẻ về các thực hiện “Kế hoạch kinh doanh
và tài chính - Business plan and Finance” do anh Chung Nguyễn (Spark) dẫn dắt. Anh hiện là CEO
của PNJ Watch, từng là Giám đốc Đầu Tư của PHOENIX HOLDINGS (VENTURE CAPITAL) và cũng
từng là CFO của THE PURPOSE GROUP. Buổi đào tạo của anh diễn ra trong bầu không khí sôi nổi
khi hàng loạt câu hỏi và bài tập tại chỗ được đưa ra khiến các bạn phải cùng nhau suy nghĩ và đưa
ra giải pháp để trình bày.
- Tuần 4 với chủ đề “Design thinking” Do anh Nguyễn Chí Thành – Chairman and CEO’s Office18
Manager, KPMG Vietnam and Cambodia. Với kinh nghiệm hơn 10 năm, anh Thành sẽ trình bày quy
trình và công cụ của Design Thinking, thay đổi cách tư duy giải quyết vấn đề của giới trẻ như thế
nào, cách ứng dụng tư duy thiết kế vào đời sống.
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3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tuần 5 với chủ đề được quan tâm nhất đối với mọi startup “Digital Marketing và Phân khúc
khách hàng - Digital marketing, Customer Segmentation” do anh Nguyễn Hải Minh Giám đốc
điều hành Wisdom Agency và Giám đốc Kinh doanh của Digit Matter. 9 năm kinh nghiệm trong
ngành tiếp thị truyền thông với chuyên môn sâu về công nghệ số, anh sẽ truyền đạt kinh
nghiệm cho các đội thi cách thực hiện một chiến dịch Marketing cho cho mô hình khởi nghiệp,
cách chinh phục đối tượng khách hàng mục tiêu và chiến thuật bán hàng.
- Tuần thứ 6 tiếp tục với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và pháp lý - IP & Legal” do anh David Ngô Chủ
tịch IPPLUS Joint Stock Company đảm nhận. Các đội thi sẽ biết được cách bảo vệ
ideas/inventions/ knowhow của mình trước khi pitch trong các vòng thi kế tiếp, giá trị Intangible
Asset của team/ công ty mình từ việc lên kế hoạch xây dựng IP/Patent Portfolio.
- Tuần 7 với chủ đề “Cách thuyết trình để thu hút đầu tư - Investment/pitch deck” do anh
Nguyễn Bảo Khánh - Co-founder &CEO của The 6AM Company và Head of Operations &
Marketing của Alley 51 Ventures đảm nhận, sẽ hướng dẫn làm sao để có được một phần
pitching ấn tượng và thu hút các nhà đầu tư ngay lần đầu tiên.
Hoạt động Pitching Online còn thu hút sự quan tâm của các vị doanh nhân tham gia với tư
cách là ban giám khảo, có thể kể đến như
o Ông Chữ Hồng Minh – Chủ tịch HTS Group, Nhà sáng lập và Chủ tịch của Restaurant
Association of Vietnam – RAV.
o Bà Selena Le (Lê Thị Bích Hoàn) – Giám đốc chương trình No Waste Vietnam.
o Ông Ngô Anh Ngọc – Giám đốc điều hành Babuki Consulting Firm.
o Anh Anh Tuấn – Top 1 On Campus Program Japan, Top 2 vòng thi Hult Prize Kulualar
Lumpur Regional 2017.
Kết quả:
- Tại thời điểm tuần thứ 5 và tuần thứ 6, khi mà Việt Nam phải thực hiện cách ly toàn xã hội, đây
là cũng giai đoạn chương trình đào tạo thay đổi kế hoạch, di chuyển toàn bộ chương trình về
hình thức online. Với sự thực hành qua các tuần pitching online và sự dự đoán, tình hình dịch
bệnh vẫn không thể ngăn cản tinh thần học hỏi của các bạn trẻ cũng như tinh thần sẵn sàng
cống hiến của các vị Trainer và ban tổ chức.
- Chương trình nhận được rất nhiều sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người Trainer. Giá trị của tất cả
7 buổi đào tạo đều được tài trợ, thậm chí một số Trainer còn cung cấp thêm cho các đội dụng
cụ để tiếp thu và thực hành tại chỗ hiệu quả hơn. Khi chương trình chưa và đã kết thúc, các vị
Trainer còn trở thành Cố vấn riêng để cải thiện ý tưởng của các đội.
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3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Về phía các đội, tất cả 16 đội thi đều được tham gia với hình thức offline tại Thành phố Hồ Chí Minh,
và hình thức online qua các buổi Live stream trực tiếp tại Fanpage Hult Prize Vietnam để các bạn có
thể có cùng thời gian theo dõi và được giải đáp trực tiếp ngay khi có câu hỏi.
Giải thưởng “Đội thuyết trình
xuất sắc nhất - The Best Pitch”
sau 7 tuần thuyết trình liên tục
đã thuộc về đội Micway đến từ
trường Đại học Bách Khoa Đà
Nẵng, với thành tích “Đội
pitching tốt nhất của tuần” 4 lần
dù không thể thuyết trình trực
tiếp trước Ban giám khảo. Với lẽ
đó, Ban tổ chức Hult Prize khu
vực Đông Nam Á đã quyết định
trao một thẻ ngân hàng với
4,000,000 đồng trong tài khoản
từ Ngân hàng thương mại cổ
phần Nam Á - Nam A comercial
Join Stock Bank, là phần thưởng
xứng đáng cho nỗ lực của các
bạn.

TUẦN

OFFLINE PITCH

ONLINE PITCH

1

PANDO

---

2

PANDO

AGRICON

3

GREENTOWN

MICWAY

4

ENZIMA

MICWAY

5

ENZIMA

MICWAY

6

ENZIMA

MICWAY

7

ENZIMA

BIOCHAR

Danh sách các đội đạt giải “Thuyết trình tốt nhất của
tuần”

Trải qua gần 2 tháng, 16 đội thi đã được trang bị các kỹ năng còn thiếu trong buổi đầu khởi
nghiệp. Và giờ đây họ đã tự tin để đi xa hơn khi có 3 đội thi tự đăng ký thành lập doanh nghiệp,
2 đội đăng ký Sở hữu trí tuệ cho dự án, 8 đội đã có prototype (sản phẩm mẫu), 3 đội đã tìm
được phân khúc khách hàng riêng của mình và đã bắt đầu kinh doanh ngay trong quá trình
đào tạo.
Những kết quả trên phản ảnh những sự đầu tư vào nguồn nhân lực và chất lượng đào tạo của
Hult Prize khu vực Đông Nam Á là điều đúng đắn. Chương trình đào tạo 2019 vừa rồi chỉ dừng
lại ở hai nội dung trau dồi ngoại ngữ và chia sẻ kinh nghiệm, thì chương trình đào tạo 2020 là
sự tiến bộ vượt bậc. Nó không chỉ dừng lại ở việc bổ sung kiến thức, nó còn là sự khởi đầu mới
mẻ cho hành trình dài phía trước của các nhà doanh nhân tiềm năng, là nguồn động lực để
các bạn luôn tự nhắn nhủ bản thân rằng mình cần phải luôn phấn đấu học hỏi và tích lũy vốn
sống để trở thành một người giỏi hơn từng ngày, luôn có trách nhiệm với bản thân và với toàn
xã hội.
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4. NGÀY ĐỊNH HƯỚNG – NGÀY BÁN KẾT – NGÀY CHUNG KẾT
VÒNG THI HULT PRIZE KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2020 TẠI THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chương trình Regional năm 2020 đã từng
được dự đoán sẽ nổi bật hơn hẳn so với năm
2019 với hiệu ứng của năm vừa rồi và sức lan
tỏa trên mạng xã hội năm nay mang lại. Tuy
nhiên, khi đại dịch Covid 19 bùng phát, đó
cũng là lúc Ban tổ chức phải liên tục thay đổi
kế hoạch để ứng biến kịp thời với tình hình
chung của toàn quốc, quy định mới của chính
phủ, định hướng mới của Hult Prize
Foundation và tình trạng chung trên toàn thế
giới.
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Hult Prize
khu vực Đông Nam Á đề ra các chiến dịch
Marketing nổi bật để trả lời câu hỏi câu hỏi
“Làm cách nào để chọn ra đội chiến thắng
trong tình hình căng thẳng như hiện nay?”,
“Làm thế nào để tiếp tục sứ mệnh lan tỏa của
Hult Prize?”. Vì vậy, lượt tương tác và tiếp cận
trên các kênh truyền thông của Hult Prize
luôn là những con số không bao giờ hạ nhiệt.
Cũng từ sự thành công đó, chương trình Hult
Prize Regional khu vực Đông Nam Á được
diễn ra tốt đẹp mà vẫn đảm bảo quy định an
toàn phòng dịch bệnh.
Thời gian:
- Chương trình định hướng thí sinh tham gia
bán kết và chung kết Hult Prize khu vực Đông
Nam Á 2020: từ 20 giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày
94 tháng 04 năm 2020.
- Chương trình bán kết Hult Prize khu vực
Đông Nam Á 2020: từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 30
ngày 10 tháng 04 năm 2020.
- Chương trình chung kết Hult Prize khu vực
Đông Nam Á 2020 – 2019: từ 14 giờ 00 đến
17 giờ 30 ngày 06 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm:
Văn phòng Hult Prize khu vực Đông Nam Á,
số 34B Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội đồng Ban giám khảo ngày Bán kết:
1. Ông Colin Blackwell: Nhà sáng lập
và Giám đốc Enablecode.
2. Bà Nguyễn Hoàng Anh: Phó Giám
Đốc Guiness Việt Nam.
3. Ông Trần Văn Phát: Giám đốc Robot
Corp.
4. Bà Trịnh Khánh Hạ: Nhà sáng lập
Vulcan Augmetics.
5. Bà Đỗ Thị Hồng Trang: Giám đốc
thương mại LeaderX.
Hội đồng Ban giám khảo Chung kết:
1. Bà Thái Vân Linh: Giám đốc
Vingroup Ventures.
2. Ông Ivor Cosimo Jencks: Trưởng
đại diện của Hongkong Land
Limited.
3. Ông Hồ Quang Minh: Chủ tịch BNI
Việt Nam.
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng: Giám đốc
tại BSSC - Business Support Startup
Center.
5. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh: Giám đốc
Saigon Books.
6. Bà Phan Ngọc Diễm: Chủ tịch JCI
Việt Nam 2019.
7. Ông Nguyễn Thành Nhân: Chủ tích
JCI Central Saigon 2020.
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Mục tiêu
+ Phát huy sự tự tin, sáng tạo, tự phát triển,
thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp từ phía sinh viên
và mang lại cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh
nghiệm từ phía Hội đồng Ban giám khảo.
+ Chọn ra 1 đội có ý tưởng tốt nhất để đáp
ứng chủ đề “Xây dựng một mô hình khởi
nghiệp tác động tích cực đến hành tinh của
chúng ta trên từng đồng doanh thu”. Đội
chiến thắng sẽ tiếp tục trải nghiệm chương
trình tăng tốc cho doanh nghiệp xã hội lớn
nhất hành tinh của Hult Prize Foundation,
cùng với sự tham gia của hơn 50 đội thi vòng
quanh thế giới.
+ Góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
xã hội tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế
giới nói chung.
Cách thức thực hiện:
-Xây dựng danh sách nhân sự tham gia tổ
chức, đảm bảo quy định giãn cách xã hội.
-Xây dựng kế hoạch tổ chức.
-Hoàn thành gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo
về việc tổ chức (phối hợp cùng Sở khoa học
và công nghệ Tp.HCM, Phòng kinh tế Ủy ban
nhân dân Quận 3, Trung tâm điều phối mạng
lưới khởi nghiệp trực thuộc Uỷ ban Nhân dân
thành phố Đà Nẵng).
-Tiến hành các chiến dịch Marketing trên
mạng xã hội.
-Truyền thông toàn chương trình.
-Công tác chuẩn bị trước chương trình.
-Tổ chức chương trình.
-Truyền thông sau chương trình.

Hultprizevn.com

Hình thức thi đấu:
o Vòng Bán kết: Để đảm bảo an toàn cho
mọi người trong vòng thi bán kết và chung
kết, các thí sinh sẽ tham dự thi đấu bằng
hình thức pitching online. Các đội thi sẽ
nộp video dự thi của nhóm kéo dài 6 phút,
một bản tóm tắt ý tưởng dài trang giấy và
các tài liệu đính kèm của đội về cho Ban tổ
chức. Ban giám khảo sẽ có 4 phút để đọc
các tài liệu mà đội thi đã nộp, sau đó xem
lần lượt từng video. Kết thusch trình chiếu,
Ban giám khảo sẽ có quyền Call back để
gọi video trực tiếp với các đội mà họ muốn
đặt thêm câu hỏi. Cuối ngày, Ban giám
khảo sẽ phải thảo luận để thống nhất ý
kiến, cùng chọn ra Top 6 đội xuất sắc nhất
tham gia vào vòng chung kết.
o Vòng Chung kết: Top 6 đội xuất sắc nhất
được chọn ra sẽ gọi lần lượt gọi video,
pitching trực tuyến với Ban giám khảo, sau
đó các đội sẽ có 10 phút cho phần đặt câu
hỏi Q&A. Cuối ngày, Ban giám khảo sẽ phải
thảo luận để thống nhất ý kiến, cùng chọn
ra Top 3 tốt nhất, từ đó chọn ra đội chiến
thắng của Hult Prize Regional khu vực
Đông Nam Á.
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Kết quả:
- Chương trình định hướng, bán kết và chung kết của Hult Prize khu vực Đông Nam Á được sự
ủng hộ rất nhiệt tình đến từ các cấp ban ngành, kể cả trong tình huống căng thẳng nhất do
Covid-19 gây ra. Ban tổ chức đã chọn ra được Top 6 đội xuất sắc nhất và cũng như đội
chiến thắng của Regional khu vực Đông nam Á 2020. Ngoài ra, với 5.500.000 người tiếp cận
thực, 3.500.000 người truy cập, 1.010.000 triệu lượt xem video, 540.000 người quan tâm yêu
thích, 11.000 người theo dõi, 207 lượt check in, 180 đơn vị báo đài truyền thông, đó chính là
thành twuju lớn sau 2 năm phát triển tại khu vực Đông Nam Á với đông đảo sự tham gia của
hơn 20 quốc gia đăng ký cạnh tranh thi đấu tại TP.HCM. Đây thực sự là một sự bùng nổ về
mặt truyền thông lớn nhất từ trước đến nay của Hult Prize SEA. Không chỉ nhận được sự
quan tâm và yêu thích từ những người theo dõi trên mạng xã hội, đội ngũ Marketing còn xây
dựng một cộng đồng Hult Prize SEA - những changemakers luôn sẵn sàng hành động và
lan tỏa giá trị tích cực từ khắp nơi trên thế giới.
- Thông qua chương trình, có thể nhận thấy tầm ảnh hưởng cũng như sự thu hút của cuộc thi
đối với đông đảo các bạn sinh Việt Nam. Hơn thế nữa, chương trình còn thu hút các thầy cô,
các bạn học sinh đang theo học tại các trường trung học phổ thông khu vực thành phố Hồ
Chí Minh. Chương trình cũng gây sự chú ý giới truyền thông và dư luận xã hội, với hơn 57
đơn vị báo đài truyền thông cho chương trình chung kết sức ảnh hưởng và sự tác động của
Hult Prize khu vực Đông Nam Á đến với báo chí, đài truyền hình, các cơ quan truyền thông là
vô cùng lớn.
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Truyền thông
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Những con số ấn tượng về tác động lan tỏa
thông qua chuỗi chương trình của Hult
Prize SEA 2019-2020
2019-2020

2018-2019

Quỹ tài trợ
Sinh viên tiếp cận
Sinh viên quan tâm
Sinh viên tham gia
Dự án ra đời
Diễn giả, cố vấn
Ban Giám Khảo
Cộng tác viên, thành viên
Trường ĐH tổ chức

Năm nay, chúng tôi phải đối diện với một nhân tố
bất ngờ là đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.
Trong những lúc khó khăn và thách thức, chúng tôi
tìm kiếm cơ hội để phát triển và mở rộng quy mô
trên mạng xã hội và những nền tảng số. Nhờ vào sự
nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã đạt đươc những
con số ấn tượng.

1
3

12

Với quỹ tài trợ 3 tỷ VND gần như bằng với năm
ngoái nhưng số lượng học sinh sinh viên tiếp cận và
tham gia chương trình gấp đôi so với năm ngoái.
Mạng lưới các cố vấn, diễn giả, ban giám khảo
cũng được mở rộng vượt trội nhờ vào sự liên kết
của hơn 30 trường Đại học trên toàn quốc của
chúng tôi.

Hành trình lan tỏa
Của chúng tôi
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@HultPrizeVN
https://www.facebook.com/HultPrizeVN
@Hultprize_sea
https://www.instagram.com/hultprize_sea/

2020 là năm Hult Prize SEA đối diện với thách thức của đại dịch Covid19
nhưng điều đó không ngăn cản hành trình lan tỏa tích cực của chúng tôi.
Mạng xã hội là công cụ giúp phá bỏ rào cản giữa các quốc gia và chúng
tôi lấy đó là cơ hội để mang Hult Prize SEA lan tỏa đến nhiều khán giả ở
các nước trên thế giới.
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Về mặt truyền thông và mạng xã hội, Hult Prize SEA ngày càng được rộng
rãi biết đến và đông đảo bạn trẻ yêu thích, quan tâm chương trình. So với
mùa đầu tiên 2018-2019, Hult Prize SEA mùa 2019-2020 đã có sự phát
triển, tăng trưởng gấp nhiều lần và đạt được nhiều thành tựu.
Có hơn 5,5 triệu lượt tiếp cận, 3,5 triệu lượt quan tâm, và thu hút hơn
540,000 người yêu thích với cộng đồng hơn 11,000 người theo dõi. Bên
cạnh đó, Hult Prize SEA năm nay cộng tác với hơn 180 đơn vị báo chí,
truyền thông và truyền hình. Lượt tiếp cận cao gấp 16 lần năm ngoái, lượt
quan tâm yêu thích cao gấp 7 lần và số lượng người theo dõi, đối tác
truyền thông gấp 3 lần so với năm ngoái.

+5,500,000
+3,500,000
+11,000

+207
+180

+1,010,000
+3,800
+60
+300,000

+78

+500,000
+20,000

Reach

Impression

Views
2018-2019

Followers
2019-2020

Media
Partners

Check-ins
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Với hơn 30 trường đại học trải dài khắp đất nước, chương trình On Campus được khởi động
như là bước đi đầu tiên để tiếp cận các bạn sinh viên, truyền came hứng và lan tỏa thinh
thần khởi nghiệp xã hội. Và sau đó thu hút các nhân tài trẻ với các giải pháp và ý tưởng táo
bạo.
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ĐỐI TÁC
TÁC CỦA
CỦA CHÚNG
CHÚNG TÔI
TÔI
ĐỐI
Đồng hành cùng Hult Prize SEA tại mọi thời điểm phải kể đến Ban chỉ đạo, các nhà tài trợ
và ban tổ chức. Họ luôn luôn hỗ trợ, kết nối và tham gia trực tiếp để làm nên sự thành công
của chương trình. Họ chính là những người luôn tin tưởng vào sức mạnh thay đổi của giới
trẻ.

Ban chỉ đạo

Nhà tài trợ

Ban tổ chức
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BÁO CHÍ
CHÍ VÀ
VÀ TRUYỀN
TRUYỀN THÔNG
THÔNG
BÁO
Trong hành trình lan tỏa, đã có hơn 180 đơn vị báo chí truyền thông và
đơn vị truyền hình đưa tin về sự kiện chúng tôi, thành tựu và giải thưởng
đặc biệt của Hult Prize 2019-2020. Họ chính là cầu nối kết nối Hult Prize
đến với Việt Nam, khu vực và toàn cầu xuyên suốt chương trình.
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Năm nay, Social Impact Foundation vẫn tiếp tục đồng hành với
Hult Prize SEA, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động giải
quyết các vấn đề xã hội, giúp đỡ các sinh viên đang học tập tại
các trường đại học và cao đẳng trong và ngoài nước; kết nối, tạo
điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập và khởi
nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của đất
nước
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Tổng nguồn thu của Hult Prize 2019 – 2020 tại sifsea.com có rất nhiều sự đóng góp và quan
tâm từ các quý công ty, các doanh nghiệp và mạnh thường quân. Bảng số liệu tổng nguồn thu
sau đây cũng cho thấy quy mô tổ chức của Hult Prize khu vực Đông Nam Á năm nay:
NHÀ TÀI TRỢ

HẠNG
TRỢ

Ywines.com
Saigon
Hub

SỐ TIỀN TÀI TRỢ
(Đơn vị: 1.000 vnđ)

NỘI DUNG

Kim cương

630.393

Tiền mặt và dịch vụ

Đồng

100.000

Dịch vụ

Thien Long Group

Đồng tài trợ

30.000

Tiền mặt
phẩm

Long Hoang

Đồng tài trợ

50.000

Dịch vụ/ Sản phẩm

ADNS Agency

Đồng tài trợ

55.000

Dịch vụ/ Sản phẩm

Sở Khoa học Công
nghệ Thành phố Hồ
Chí Minh

Ban chỉ đạo

73.503

Tiền mặt

Hult
Foundation

Đối tác toàn cầu

2.003.964

Tiền mặt
phẩm

Mạnh thường quân

116,344

Tiền mặt, dịch vụ, và
sản phẩm

TỔNG CỘNG 20192020

3.059.204

TỔNG CỘNG 20182019

2.658.778

Innovation

Prize

MỨC

TÀI

và sản

và sản

Tổng chi phí của Hult Prize SEA 2019-2020 (Đơn vị: 1.000 vnđ)
HOẠT ĐỘNG

CHI PHÍ NĂM 2019-2020

CHI PHÍ NĂM 2018-20219

Họp báo

174.138

125.021

Chương trình On Campus

0

163.220

Chương trình đào tạo

427.971

897.120

Vòng bán kết

102.444

364.049

Vòng chung kết

2.226.689

645.477

Buổi tiệc Farewell

86.163

29.593

TỔNG CỘNG

3,057,204

2.206.480

*Xem thêm chi tiết tại phụ lục
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KẾT QUẢ
Theo kết quả của Báo cáo tài chính ở trên, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các hoạt động
đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, và Hult Prize SEA vẫn chưa có cơ hội tổ chức
chương trình Talk như dự định. Nhưng nói chung, đây là một cơ hội mở cho Ban tổ chức học
hỏi, đối phó với các tình huống khó khăn và đầy thách thức. Vì vậy, Ban tổ chức đã có kết quả
cụ thể hơn sau mỗi chương trình:
Press Conference: Năm nay chúng tôi đã dành
nhiều ngân sách cho Báo chí hơn năm ngoái và
Hult Prize SEA có được 90 tờ báo đưa tin về sự
kiện này (bao gồm cả báo online và đài truyền
hình), gần gấp đôi với tổng số tờ báo đưa tin về
toàn chương trình Hult Prize khu vực Đông Nam
Á 2018-2019 (58 tờ báo).
On Campus Program 2019: Nếu năm ở 2018,
mỗi trường đại học nhận được hỗ trợ tài chính
từ 5.000.000 đồng - 20.000.000 đồng từ Hult
Prize SEA để tổ chức Chương trình On Campus,
thì năm nay, tất cả các trường đại học đều
không nhận được hỗ trợ tài chính, có nghĩa là
Campus Director phải tự tổ chức chương trình
bằng thực lực của mình. Ban đầu, có thể nghĩ
rằng đó là một thử thách khó khăn và không thể
thực hiện, nhưng cuối cùng nó mang lại một kết
quả ấn tượng hơn. Tất cả các Campus Director
tjw tìm kiếm được các nhà tài trợ của riêng
mình (cả tiền mặt và hiện vật), kể cả có bài báo
riêng đưa tin về chương trình. Cụ thể có đến 33
nhà tài trợ và 9 bài báo. Điều này cho thấy thế
hệ trẻ ở đây rất táo bạo và sáng tạo trong việc
tìm ra giải pháp của mình. Họ cũng đã tìm ra
đội 16 đội xuất sắc đại diện cho trường tham
gia vào vòng thi khu vực Hult Prize Regional. Và
đây cũng là minh chứng cho thấy Việt Nam có
rất nhiều bạn trẻ tiềm năng và tài giỏi sẵn sàng
thay đổi thế giới.

Chương trình đào tạo: Được chi ít hơn năm
ngoái nhưng Chương trình đào tạo đã thành
công trong việc biến từ ý tưởng trở thành một
doanh nghiệp thực sự. Cụ thể là 2 đội đã đăng
ký thành lập doanh nghiệp, 2 đội đã đăng ký sở
hữu trí tuệ cho dự án, 8 đội có sản phẩm mẫu,
tìm được phân khúc khách hàng của riêng mình
và đã bắt đầu kinh doanh ngay trong quá trình
diễn ra đào tạo. Kết quả này cho thấy Chương
trình đào tạo sẽ cần mở rộng hơn trong năm tới
và những start-up trẻ cần được hỗ trợ, đầu tư
hơn từ nhiều nguồn để thực hiện mô hình kinh
doanh của mình và lên kế hoạch cho các mốc
quan trọng phía trước.
Hult Prize SEA Regional: Mặc cho sự ảnh
hưởng của đại dịch, Hult Prize khu vực Đông
Nam Á tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức
thành công sự kiện theo cách sáng tạo và an
toàn nhất để tìm được Đội chiến thắng (do
Social Impact Foundation chọn lựa) đại diện
cho Việt Nam, cùng với Đội chiến thắng quốc tế
(do Hult Prize Foundation chọn lựa) và hơn 30
Đội chiến thắng Regional khác trên toàn thế
giới, đi đến Accelerator, chương trình tăng tốc
lớn nhất thế giới. Bởi vì có 2 Đội chiến thắng và
giải thưởng lớn hơn (90 ngày của PreAccelerator, 90 ngày của Online Accelerator và
4 tuần trong lâu đài) nên toàn chương trình Hult
Prize SEA Regional 2020 có giá trị cao hơn hẳn
so với năm 2019.
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Như vậy, lợi nhuận còn lại của quỹ Social Impact Foundation là:

3.059.203.972 - 3.057.203.972 = 2.000.000 (VND)

Các hoạt động của Hult Prize khu vực Đông Nam Á đã đóng góp 2.000.000 đồng vài
Ngân sách lan tỏa xã hội. Con số này cho thấy Hult Prize SEA tiếp tục tăng trưởng sự
lan tỏa đối với cộng đồng sau một năm. Mỗi chương trình (ngoại trừ Talkshow) nhận
được sự hỗ trợ và đóng góp từ nhiều đối tác để đào tạo và truyển cảm hứng cho giới
trẻ. Trong năm tiếp theo, Hult Prize khu vực Đông Nam Á đặt mục tiêu tiếp cận được
60+ trường Đại học tại Việt Nam tham gia vào chương trình On Campus; tổ chức sự
kiện SIF Summit tập trung các tổ chức NGO, NPO, Cộng đồng các nhà lãnh đạo,
Doanh nhân xã hội, Những người đứng đầu trong hoạt động CSR; Tạo ra chương trình
tăng tốc lớn nhất tại Việt Nam dành cho cộng đồng doanh nhân xã hội và hơn thế
nữa. Từ đây, Hult Prize khu vực Đông Nam Á sẽ tiên phong dẫn dắt một thế hệ trẻ để
thay đổi thế giới.
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CƠ CẤU NHÂN SỰ HULT PRIZE KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2019 – 2020
1. Sơ đồ cơ cấu nhân sự

38

Báo cáo tổng hợp

Hultprizevn.com

2. Mô tả công việc tổng quan dựa trên cơ cấu nhân sự

STT

VỊ TRÍ

CHỨC NĂNG

1

Ban Chỉ Đạo Hult Prize Khu Vực Đông Nam Á

Chỉ đạo ban tổ chức thực hiện
toàn bộ chương trình

2

Ban Tổ Chức

Chịu trách nhiệm xây dựng và
triển khai chương trình Hult
Prize khu vực Đông Nam Á

3

Hội Đồng Cố Vấn

Hội Đồng Cố Vấn Phụ Trách Và Phụ Trách Công Tác Tổ
Chức

Đề xuất và cố vấn cho Trưởng
ban dự án và Ban tổ chức để
thực hiện chương trình chất
lượng và uy tín.

3.2

Hội Đồng Cố Vấn Và Phụ Trách Quan Hệ Công Chúng

Cố vấn trưởng ban Quan hệ
công chúng và tất cả các
trưởng Ban tổ chức về vai trò
quan hệ công chúng và xây
dựng quan hệ đối tác truyền
thông.

3.3

Hội Đồng Cố Vấn Phụ Trách Pháp Lý

Cố vấn Ban tổ chức về các vấn
đề pháp lý.

3.4

Hội Đồng Cố Vấn Phụ Trách Đào Tạo

Cố vấn chiến lược xây dựng
chương trình đào tạo tốt nhất
cho tất cả người tham gia.

Hội Đồng Cố Vấn Phụ Trách Đối Tác

Cố vấn cho Ban tổ chức để xây
dựng các mối quan hệ đối tác
phù hợp để phát triển chương
trình tốt hơn.

Hội Đồng Chuyên Môn Khu Vực Đông Nam Á

Bao gồm: Hội đồng ban giám
khảo, cố vấn và đại diện các
nhà tài trợ cho chương trình
Hult Prize khu vực Đông Nam
Á đến nay.

3.1

3.5

4
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HỘI ĐỒNG CỐ VẤN BAN TỔ CHỨC HULT PRIZE
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2019 - 2020

40

Báo cáo tổng hợp

Hultprizevn.com

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN BAN TỔ CHỨC HULT PRIZE KHU
VỰC ĐÔNG NAM Á 2019 - 2020
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- Phát triển Impact Community đến nay tổng là 25,031 người, giúp tạo dựng môi trường mở
thúc đẩy trào lưu khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, tạo ra sân chơi giao lưu kết nối giữa các
doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng sinh viên.
- Bên cạnh việc lan tỏa những tác động tích cực đến cộng đồng, sâu xa hơn nữa Hult Prize
muốn thúc đẩy xây dựng tính nhân văn về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Tạo tiền đề phát
triển nghề nghiệp trong xã hội ngày nay. Những con người mang đầy nhiệt huyết, đóng góp
phần công sức tạo ảnh hướng tích cực: “Dẫn đầu một thế hệ trẻ – Để thay đổi thế giới.”
- Để gìn giữ và phát triển kết quả quy mô lớn hơn của Impact Community, chúng tôi hoạch định
những tiêu chuẩn như sau cho con người:

TÁC PHONG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ CHUYÊN NGHIỆP, HOÀN THÀNH KPI CÔNG
VIỆC ĐÚNG DEADLINE VÀ CHẤT LƯỢNG.
CÓ TINH THẦN CỐNG HIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CHUNG TRONG XÃ
HỘI.

CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH.

SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT.

THAM GIA ÍT NHẤT 01 HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI QUY
MÔ CẤP TỈNH HOẶC CẤP THÀNH PHỐ TRỞ LÊN TRONG 01 NĂM.
THU NHẬP BAN ĐẦU ĐẠT TRÊN MỨC TRUNG BÌNH CỦA LĨNH VỰC NGÀNH
NGHỀ ĐANG LÀM VIỆC.

CÓ VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH HOẶC LÀM VIỆC TẠI MỘT TỔ CHỨC 03 NĂM TRỞ LÊN.
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Phụ lục
•Phụ lục Báo cáo truyền thông
1. Nhóm các đơn vị báo chí và truyền thông

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (Agencies)

STT (No.)

1

SaigonTimes

2

Bộ Công Thương Việt Nam (Ministry of
Industry and Trade Vietnam)

3

VIT Corporation

4

VOV

5

Tạp chí Mốt và Cuộc sống (Mode and Life
Magazine)

6

7

ĐƠN VỊ (Subordinates)

Cosmolife
GoodyFeed
Doanh nhân Ngày ngay
Doanh nhân Plus
Doanh nhân Sài Gòn
Kinh tế Toàn cầu
Tin tức 360
KetnoiDoanhnhan
Saozone.net
Duyên dáng Việt Nam
Kinh tế News
Tinhot24h
Chuyên trang kinh tế Việt
Nam
Báo điện tử Công Thương
VITV
VTC16
VTC1
VTC10
Kinh doanh Plus

Cổng Thông tin điện tử
Ủy ban Nhân dân TP.HCM (People's Committee TP.HCM
of Ho Chi Minh City)
VOH
Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Hoa học trò
Chí Minh (Ho Chi Minh's Communist Youth
Union)

Số lượng truy cập
trung bình mỗi
tháng từ tháng
10/2019 - 6/2020
(Monthly verage
traffic calculated
from 10/2019 6/2020)
61.89
1.56
4,314.78
45,534.89
4.44
23.56
328.00
291.11
ko có
25.00
290.00
1,256.44
68,755.56
6,058.33

2,395,312.89
890.33
447,366.67
5,485,802.67
41,334.44

8

Saigon Investco

Thị trường & Thương hiệu

9

HL Media

Doanh nhân & Đời sống

44.89

VSTAR Media

Doanh nhân Thị trường

11.67

Tiếp thị Tiêu dùng

34.44

10

129.78
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11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26

27

Công ty TNHH Truyền thông & Sự kiện Hoàng Vũ
(Hoang Vu media and event company)
Thuận Phát Media (Thuan Phat Media)
TTP Media
Cty Truyền thông Thẫm Tú (Tham Tu media
company)
Công ty Truyền thông A.T.V (A.T.V media
company)
VietnewsCorp

Hultprizevn.com

Doanh nghiệp & Cuộc sống
166.22
Kinh tế Thị trường

1.56

Nhịp sống Đô thị
Nhịp cầu Thương hiệu

95.00

Phong cách Phụ nữ Online

VietnamBiz

Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc Doanh Nhân Thương Hiệu
tế (Center for Press and International
Communication Co-operation)
Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ
Doanh nghiệp (Business Studies & Assistance
Thế Giới Hội Nhập
Center)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Vietnam
Phụ Nữ Việt Nam
Women’s Union)
Công ty Cổ phần Công nghệ EPI (EPI Tech Joint
Báo Mới
Stock Company)
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Vietnam
Thanh Niên
Youth Federation)
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG (Central
Báo Điện tử Đảng Cộng sản
Propaganda Department of the Communist
Việt Nam
Party of Vietnam)
Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
Phụ Nữ News
(Vietnam Lawyer Associations)
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước
Nhịp cầu đầu tư
ngoài
VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ (The
Việt Nam Hội Nhập
Institute of Policy and Management – IPAM)
Diễn đàn Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản
Review Bất Động Sản
Việt Nam
Cơ quan của TW Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ
& vừa Việt Nam – Trung tâm phát triển
Doanh Nghiệp Thời Đại
doanh nhân Việt Nam ((Vietnam Association
of Small and Medium Enterprises)

23.89

1,051,019.56
39.44

4,473.11
40,192.44
17,218,938.67
283,900.78

25.56
5,392.56
22,711.67
2,563.89
1.56

-
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28

29

30

31

32

33
34

35

Hultprizevn.com

Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ministry of Education and
Training)
Công ty Cổ phần Trường
Sơn Media (Truong Son
Media Joint Stock
Company)
Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam
(Vietnam Chamber of
Commerce and Industry)
Hiệp hội Doanh nghiệp thành
phố Hà Nội (HBA)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ URSA (URSA
Investment Jsc.)
Truyền Hình Quốc Hội Việt
Nam (Vietnam National
Assembly Television Channel)

Giáo dục thời đại

902,273.00

Văn hóa Doanh nhân

188.78

Kết nối doanh nhân

328.00

Enternews.vn

120,714.67

Luxury

-

Môi trường Ngày nay

Truyền hình Quốc hội

Công Ty TNHH Truyền Thông Eltimes
Helios (Helios Media Ltd.)
Thế Trường
giới giải trí
Thị
Online
Doanh Nhân Ngày Nay
Kinh tế Online 24h
Tiếp thị 24h
Kinh tế Thời Đại
Brands Việt Nam
Nhịp cầu Kinh doanh
Hợp tác và Phát Triển
Báo khởi nghiệp
Nhóm báo Kinh tế, Bất động Doanh nghiệp và Hội nhập
sản, Khởi nghiệp (Economy, Đầu tư Plus
Real estate, EntrepreneurNhịp sống Tiêu dùng
based newspaper)
Doanh nghiệp và Phát triển
Tiếp Thị Đầu Tư 24h
Thời Báo Bất Động Sản
Tài Chính Kinh Doanh
Đầu Tư & Tiêu Dùng
Đầu Tư Thương Hiệu
Kinh Tế Ngày Nay
Doanh Nghiệp Phát Triển
Doanh Nghiệp Today
Doanh Nhân Hội Nhập

48.22

11,197.89
76.56
152.67
192,813.67
0.44
6,058.33
6.11
84.89
333,618.67
48.89
3,639.00
57.22
374.11
12.78
196.00
0.11
11.67
57.22
84.33
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Sài Gòn Stories
Lifestyle
Vĩnh Long Online

Báo của bạn
Đầu Báo
Sài Gòn Mới 24h
Jobchat
Vnreview
Thông Tin Tuyển Sinh
VNews24h
tonghopbao.com
theworldnews.net

36

Nhóm báo giải trí, giáo dục, worldscholarshipforum.co
tổng hợp (Entertainment, m
education, overall-based
Tuổi trẻ Pháp luật
newspaper)
VietDaily

Giai Điệu Xanh
FBNC
Truyền hình Nhân dân
Nhịp sống Sài Gòn
Báo Giáo Dục
Thời báo Ngày nay
Chuyện Xã Hội
Thế Giới Tiêu Dùng 24h
Phụ Nữ và Tiếp Thị
Xã Luận

22.22
183.11
1,117.78
2,650.89
204.33
942,868.89
4.44

0.78
51.89
79.44
1,694.00
18,401.89
171.22
45.67
1,358.67
8,354.89
0.11
167.22
6.22
2.00

22.00
203.00
1.56
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Nhận xét:
- Theo biểu đồ, mật độ truy cập của các đơn vị truyền thông hợp tác với Hult Prize trong vòng 9 tháng
qua phân bố không đều. Các đơn vị có lượng truy cập trung bình từ 1-100 lượt chiếm tỷ lệ nhiều nhất:
33%, thấp nhất là các đơn vị có lượt truy cập từ 501 – 1000 lượt với tỷ lệ 1%. Các đơn vị có tổng
lượng truy cập cao vượt trội trên 1 triệu chiếm tỷ lệ 7%.
-

Lượng truy cập từ 50-100 lượt trung bình trong vòng 9 tháng không phải là nhiều, tuy nhiên lại là
nhóm đơn vị chiếm số lượng nhiều nhất; vị trí thứ 3 là những đơn vị hầu như không có lượt truy
cập nào (traffic dao động dưới 1). Điều này có vẻ không ổn lắm, vì số lượng những đơn vị này
nhiều nhưng không mang lại hiệu quả truyền thông cao. Lần sự kiện tới nên tập trung vào những
đơn vị có rating trung bình tháng từ 1000 lượt trở lên, vì như thế sẽ lan tỏa hiệu quả hơn mà đỡ
tốn kém chi phí hơn.

3. Đánh giá tác động
Tác động đến Chính phủ (Impact towards the Government)
Các đơn vị truyền thông trực thuộc chính phủ đều có lượng rating khá cao, cả báo chí và truyền
hình. Điều này mang lại lợi ích rất lớn cho Hult Prize khi muốn lan tỏa ý nghĩa và sứ mệnh của tổ
chức cho người Việt Nam, vì thông qua sức ảnh hưởng của Chính phủ, lượng người nắm được
thông tin sẽ tăng lên.
Bên cạnh đó, là một tổ chức giáo dục, Hult Prize cũng sẽ có tác động đến chính Chính phủ. Nếu
làm công tác chuẩn bị và lan tỏa tốt ở các sự kiện, ý nghĩa về giáo dục và tính bền vững của Hult
Prize cũng sẽ thúc đẩy các cơ quan quản lý của đất nước có những đề án hoặc hành động nhằm
làm tăng giá trị xã hội của các doanh nghiệp, khuyến khích người trẻ tìm đến Hult Prize và những
tổ chức tương tự để sáng tạo và xây dựng những mô hình mang lại lợi ích bền vững cho đất
nước.
b) Tác động đến thế hệ trẻ
Các đơn vị truyền thông hiện Hult Prize đang hợp tác, ngoài một số ít là đơn vị của Chính phủ thì
còn lại chiếm số lượng lớn là các đơn vị chuyên đưa tin tổng hợp, giáo dục, khởi nghiệp, giải trí.
Những đơn vị này có lượng truy cập cao và đối tượng đa số là người trẻ, vậy nên tiếp cận với
thông tin về Hult Prize dễ dàng hơn rất nhiều.
Thế hệ trẻ là đối tượng chính mà Hult Prize nhắm đến để lan tỏa, vậy nên trong thông cáo báo
chí phát hành cho các báo đưa tin luôn nhấn mạnh tầm quan trọng và kêu gọi sự tham gia, ủng
hộ, sức sáng tạo và sự năng động của người trẻ Việt Nam. Song song với báo chí, lan tỏa truyền
thông còn có sự giúp đỡ của mạng xã hội nên lượng người theo dõi năm nay đã tăng lên.
a)
-

56

Báo cáo tổng hợp

Hultprizevn.com

PHỤ LỤC

Thống kê số liệu trên mạng xã hội

11,858
Tháng

Lượt yêu thích

Lượt tương tác

230

Lượt tiếp cận

6/2019

80590

45789

47725

7

116219

34572

77528

8

85419

78789

79569

9

177854

256890

132105

10

172329

173907

155888

11

171114

274590

142527

12

190531

217897

163910

1/2020

57973

23896

49038

2

137245

189456

126524

3

674799

569089

505974

4

1017522

1567808

778508
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PHỤ LỤC
A
A Bờ Cờ Marketing
Advertising Vietnam
Apple English Club – UEH
B
BKDEC
Brands Vietnam
Business & English Club - BEC FTU2
Business Ideas Team - BIT FTU

C
Câu lạc bộ Fly Entertainment
Câu lạc bộ Sự Kiện UFM Event Production Club EPC
Câu Lạc Bộ Truyền Thông Đại Học Y Dược
TPHCM
Câu lạc bộ Xanh
Change
CLB Báo chí - Truyền thông Trưng Vương
CLB Báo chí Mạc Đĩnh Chi
CLB Lý luận trẻ trường ĐH Khoa học Tự nhiên,
ĐHQG-HCM
CLB Marketing MGC-NEU
CLB Phát Thanh - Truyền Hình Sinh Viên KTX
ĐHQG TP.HCM
CLB Phát triển sinh viên
CLB Phóng viên Nhí Võ Thành Trang
CLB Sinh Viên 5 Tốt UFM
CLB Sinh viên Khởi nghiệp - Dynamic UEH
CLB Sinh Viên Năm Tốt
CLB Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm
TP.HCM - HCMUE English Zone
CLB Truyền thông & Sự kiện - trường Đại học Văn
Hiến
CLB Truyền Thông CMA - Khoa Kế Toán - Kiểm
Toán UFM
CLB Truyền thông Cóc Sài Gòn (FPT)
CLB Truyền thông ĐH Kinh tế - Luật
CLB Truyền Thông PNM - THPT Phú Nhuận
Communications Margroup
Cuộc đua kì thú

Các đơn vị báo chí và truyền thông
D
Doralaqua - Đổi rác là quà
Đoàn - Hội Khoa Kinh tế - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
Đoàn - Hội Khoa Kinh Tế UEH
Đoàn - Hội khoa Luật Kinh tế BUH
Đoàn - Hội Khoa Thuế Hải Quan UFM
Đoàn Hội Khoa QTKD - ĐHQT
Đoàn Hội Xã hội học
Đoàn Khoa Kinh tế Quốc tế
Đoàn khối OISP
Đoàn Thanh Niên-Hội Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến
Đoàn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
Đoàn-Hội khoa Ngân hàng UEH
Đội CTXH ĐH Luật TPHCM
E
Eastern International University
EHub - Cộng đồng khởi nghiệp trẻ FTU2
Em Bé Trái Đất
English Exchange Events Club
Esculape
F
FIREVENT - Đội Sự Kiện Khoa QTKD
Flagship Startup Club
FTUNEWS
G
Giới thiệu việc làm và thực tập NTTU
Green Fingers Vietnam
GreenHub
H
HCMUT Blue Sharks
Hỗ trợ thông tin sự kiện sinh viên TP HCM
Hội Đồng Hương Quảng Nam - ĐHQG TP.HCM
Hội sinh viên đại học Hoa Sen
Hội sinh viên NEU
HSSC
Huflit - Hult Prize
Hult Prize at CTU
Hult Prize at EIU
Hult Prize at FTU Hanoi
Hult Prize at FTU HCMC
Hult Prize at Fulbright
Hult Prize at Hue Uni of Sciences
Hult Prize at NEU
Hult Prize at UTE HCMC
Hult Prize at VLU HCMC
Hult Prize Foundation
Hult Prize on Campus in Danang 2020
HULT PRIZE YDN

I
SB Gavel Club
IU English Club - International University
IU Event Management Club
IU Guitar Club
IU Korean Youth Generation
J
JCI South Saigon
Jobhop
K
Khoa Ngoại Ngữ Kinh Tế - UEH
Khoa QTKD - ĐH Tôn Đức Thắng
Khởi nhiệp Kinh doanh
Kinh tế học giản đơn-Simply economics
L
LESS is MORE
Let's Do It Ho Chi Minh City
Liên chi hội Khoa Marketing UFM
LTV Movement
M
MAGIC-Tạp chí truyền thông Marketing
Marine Life Vietnam
Marketing giỏi phải kiếm được tiền
Marketing Trips
MARTIC - IU Marketing Club
MCC - Multimedia Communication Club
Media Kalzen

S
S.O.C Institute - Dạy thật, học thật, làm việc
thật
Saigon Unlimited Marketing Club (SUMC)
Sinh viên sáng tạo
Soscienty
Students Up
Sức Trẻ Nhân Văn
T
Talk & Share
Thái Vân Linh Official (Shark Linh)
The Propellant
Thương trường là chiến trường
TOP sinh viên
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công
nghệ - Trường Đại học Bách Khoa
Trường đại học Khoa Học Xã Hội và
Nhân Văn - Đại học Quốc gia TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Huế
Tuần san: SỐNG NHUNG- Cho cuộc sống
nhung lụa
Tui là rác
U
UEH-ISB Toastmasters Club
UEHenter
UMPEC - CLB Tiếng Anh Đại Học Y Dược
UP NK's Media CLUB
UPSHIFT Viet Nam
V
Văn minh Học đường USSH
VietAbroader Club Hanoi
Vietnam Business Insider
Việt Nam sạch và xanh
Việt Nam Tái Chế
W
WISE - Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp
và Kinh doanh

N
Nghĩ giàu làm giàu
Nguyen Trai Dynamists
Niépce - TKN Photography Club

Y
Y dược Huế
YEC-CLB Nhà kinh tế FTU2
YES - CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học
Youth+
YSD

O
Official Vietnam Scholarship Forum

R
Research Club for Students - RCS FTU

Danh sách báo chí
B
Báo của bạn
Báo Giáo Dục
Báo khởi nghiệp
Báo mới
Báo Nhân dân & Đời sống
Báo Tổng hợp
Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Brands Việt Nam
C
Cafe Biz
CafeF
Chuyên trang Kinh Tế Việt Nam
Chuyện Xã Hội
Công luận
Cổng Thông tin Điện tử TP.HCM
Công Thương
Cosmolife
D
DBSE
Doanh nghiệp & Thương hiệu
Doanh nghiệp Ngày nay
Doanh Nghiệp Phát Triển
Doanh Nghiệp Thời Đại
Doanh Nghiệp Today
Doanh nghiệp và Hội nhập
Doanh nghiệp và Trang trại
Doanh nhân & Đời sống
Doanh Nhân Hội Nhập
Doanh Nhân Ngày Nay
Doanh Nhân Thị Trường
Doanh Nhân Thương Hiệu
Doanh nhân Đời sống
Du lịch Doanh nhân
Duyên dáng Việt Nam
E
Eltimes
Enternews.vn
F
FBNC
Forbes Việt Nam

G
Giai Điệu Xanh
Giáo dục & Thời Đại
Giáo dục thời đại
Gia đình & Trẻ em
GOLF & LIFE
H
Hoa Học Trò
Hợp tác & Phát triển
HTV9
J
Jobchat
K
Kênh Truyền hình Nhân dân
Kết nối doanh nhân
Khăn quàng đỏ
Kinh doanh & Pháp luật
Kinh Doanh Plus
Kinh tế 24H
Kinh Tế Ngày Nay
Kinh tế Online 24h
Kinh tế Thời Đại
L
Lao động xã hội
Lifestyle
Luxury
M
Môi trường & Đô thị
Môi trường Ngày nay
N
Người tiêu dùng
Nhịp cầu Kinh doanh
Nhịp Cầu Thương Hiệu

Nhịp cầu đầu tư
Nhịp cầu đầu tư online
Nhịp sống Đô thị
Nhịp Sống Đô Thị Online
Pháp Luật
Pháp Luật Việt Nam
Phong Cách Phụ Nữ
Phụ nữ News
Phụ nữ và Gia đình
Phụ Nữ và Tiếp Thị
Phụ nữ Việt Nam

Tintuc24h.click
Tin tức 360
tonghopbao.com
Trang tin Onemai.vn
Truyền hình Nhân dân
Truyền hình Quốc Hội
TTV24
Tuổi trẻ Pháp luật

R
Review Bất Động Sản

V
Văn hóa Doanh nhân
Văn hóa Doanh nhân - Tin24h
VietDaily
Vietnam Biz
Việt Nam Hội Nhập
Vĩnh Long Online
VITV
VNews24h
Vnreview
VOH
VOIS
VOV
VTC1
VTC10
VTC16

S
Sài Gòn Mới 24h
Sài Gòn Stories
saozone.net
T
Tài Chính Kinh Doanh
Tài nguyên môi trường
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí Khám phá
Thanh Niên
The Face
Thế giới giải trí
Thế Giới Hội Nhập
Thế giới Phụ Nữ
Thế Giới Tiêu Dùng 24h
theworldnews.net
Thị Trường Online
Thị Trường Thương Hiệu
Thời Báo Bất Động Sản
Thời Báo Ngày Nay
Thông tấn xã Việt Nam
Thông Tin Tuyển Sinh
Tiếp thị 24h
Tiếp Thị Gia Đình
Tiếp Thị Tiêu Dùng
Tiếp Thị Đầu Tư 24h
Tiêu dùng 24H
Tinhot24h

U
UBND Quận 3

W
Worldscholarshipforum.com
wshowbiz.com
X
Xã Luận
Đ
Đại đoàn kết
Đầu Báo
Đầu tư
Đầu Tư & Tiêu Dùng
Đầu tư tài chính
Đầu Tư Thương Hiệu
Đầu tư Tiêu dùng
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Hình ảnh sự kiện
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Tác giả:
NGUYỄN NGỌC LINH GIANG
Quản lý dự án I Hult Prize Southeast Asia
Email: project.manager@hultprizevn.com

PHAN THỊ TRÚC MAI
Quản lý Marketing I Hult Prize Southeast Asia
Email: marketing.manager@hultprizevn.com

TRẦN THANH PHÚC
Quản lý Hành chính và Nhân sự I Hult Prize Southeast Asia
Email: assistant.rd@hultprizevn.com
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