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THƯ CHÀO MỪNG
Thay mặt Hult Prize Foundation, Liên Hiệp Quốc và các đối tác, chúng tôi cảm ơn các bạn vì những hỗ trợ không ngừng cho Hult
Prize Đông Nam Á. Hult Prize là một thử thách về tinh thần khởi nghiệp với mục tiêu biến ý tưởng thành giá trị lan tỏa. Trong 10 năm
qua, Hult Prize lớn mạnh thành một cuộc thi danh giá trao quyền cho các bạn sinh viên trên toàn thế giới để họ ứng phó với các vấn
đề cấp bách nhất mà hàng tỷ người đang đối diện. Chúng tôi thành lập Hult Prize để bắt đầu thời đại mới của doanh nhân, những
người sẽ thành lập các startup vừa vì xã hội vừa vì lợi nhuận để đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21.
Khi chúng ta nhìn lại vào năm thứ 2 Hult Prize Southeast Asia được tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi vui mừng khi thông báo rằng tỉ lệ
tham gia của các trường đại học và bạn trẻ đã tăng gấp đôi với hơn 30 trường nằm trong hệ sinh thái của chúng tôi. Các bạn trẻ từ
khắp Việt Nam và Đông Nam Á đang hiện thực hiện hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình với ý định thay đổi thế giới thành nơi tốt đẹp
hơn. Chúng tôi tin rằng sức mạnh cộng đồng bắt nguồn từ những cá nhân muốn tạo ảnh hưởng đến xã hội. Và Hult Prize SEA là nơi
những cá nhân ấy kết nối và trở thành một trong những cộng đồng lan tỏa lớn nhất khu vực.
Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ được truyền cảm hứng như chúng tôi bởi những con người và các ý tưởng bạn gặp qua khi bạn tìm
hiểu thêm về tổ chức và sứ mệnh của Hult Prize Đông Nam Á.

Trân trọng,
Hồ Quang Hưng
Giám Đốc Khu vực
Hult Prize Đông Nam Á
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THƯ CHÚC MỪNG
2020 là năm đánh dấu sự bất ổn đã ảnh hưởng đến cộng đồng chúng ta theo nhiều cách mà sẽ được nhớ mãi trong lịch sử thế giới. Ảnh huởng
từ Covid-19 và những thay đổi khác nữa đã khiến chúng ta phải đổi thay lối sống thường nhật, Social Impact Foundation vẫn đang tiếp tục thích
ứng với những đổi mới này để cuối cùng chúng tôi có thể vươn tới vị trí tạo dựng nên những cơ hội lâu dài cho các bạn sinh viên, các nhà tài trợ,
các đối tác, các vị giám khảo, các vị thành viên hội đồng Regional và cả cộng đồng.
Trước hết, tôi xin cảm ơn mọi người vì đã là một phần của hành trình này. Chính là nhờ vào sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn mà đây là
năm đầu tiên trong lịch sử của Hult Prize khu vực Đông Nam Á, chúng ta có một đội thi từ Việt Nam tham dự Chương trình Accelerator Toàn
cầu. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành của chúng ta bất kể nghịch cảnh.
Thứ hai là, tôi xin nhắc lại sứ mệnh của chúng ta là thúc đẩy sự phát triển bền vững, trách nhiệm ở nhà lãnh đạo doanh nghiệp, và doanh nghiệp
xã hội với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc tiếp tục làm tiền phương cho nỗ lực của chúng ta. Chúng tôi cam kết sẽ tạo thêm
nhiều cơ hội phát triển mà sẽ trở thành động lực trưởng thành trong nhiều năm tới và tiếp tục theo phương hướng biến đổi Việt Nam thành
tương lai thịnh vượng.
Cuối cùng, tôi đặt ra các bạn thử thách kết nối và tiếp xúc với các thành viên trong cộng
đồng, hỗ trợ quỹ tài chính của chúng tôi và gia tăng ảnh hưởng mà chúng ta đã khởi động
trong chính hệ sinh thái này. Chính nhờ thông qua sự ủng hộ rộng rãi mà Social Impact
Foundation mới có thể trở thành tổ chức như ngày hôm nay. Tương lai chúng ta được tái
hình dung bởi chính những ai đủ sáng suốt để đầu tư tiền của, sức lực và sự tận tụy vào
viễn cảnh mà chúng ta cùng nhắm đến. Tôi kêu gọi các bạn hãy cứ tiếp tục hành trình
cùng với cộng đồng chúng ta và cảm ơn các bạn vì những hỗ trợ không ngừng.

Lance L. Ma
Phó Chủ Tịch
Social Impact Foundation

ww.sifsea.com
3

HULT PRIZE
SOUTHEAST ASIA

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.
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BAN LÃNH ĐẠO

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

UN SDGs

Thử thách Hult Prize

Nhà vô địch

Hằng năm, Hult Prize sẽ công bố một
chủ đề thử thách như một đề bài đặt
ra cho các nhà khởi nghiệp tương lai
giải quyết các vấn đề UN SDGs.

Tác động
xã hội

Lợi nhuận

Định hướng
thị trường
Mô hình khởi nghiệp xã hội định
hướng 3 yếu tố quan trọng
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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 CHƯƠNG TRÌNH
Trên hành trình tìm kiếm những dự án khởi nghiệp xã hội xuất
sắc nhất, Hult Prize SEA trải qua những cột mốc vô cùng quan
trọng. Từ đó, chúng tôi tự hào khi đã rèn luyện nên những
chiến binh đầy tài ba, tự tin, bản lĩnh với những ý tưởng đột phá
về kinh doanh vì cộng đồng. Đồng thời, thực hiện hiện sứ
mệnh lan rộng tinh thần đam mê khởi nghiệp xã hội cho các
các bạn trẻ không chỉ Việt Nam mà còn ở khu vực Quốc Tế.

Chương trình On Campus được diễn ra
tại các trường đại học đăng kí tham gia
nhằm tổ chức đào tạo, tranh tài để
chọn ra đội thi xuất sắc nhất tiến đến
vòng Hult Prize SEA Regional

HỌP BÁO
11

Họp báo chính thức phát động chuỗi
cuộc thi Hult Prize SEA 2019-2020

CHUỖI ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU 7 TUẦN
Chuỗi các buổi đào tạo được thiết kế dành riêng cho các đội chiến
thắng xuất sắc vượt qua On Campus Program. Chương trình nhằm
cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thực hành… giúp các đội thi có sự
chuẩn bị tốt nhất cho vòng Regional

Vòng bán kết và chung kết Hult Prize SEA diễn ra với
mục đích tìm kiếm đội vô địch Hult Prize khu vực
Đông Nam Á 2020. Đội chiến thắng sẽ giành tấm vé
bước vào Accelerator Program (Chương trình khởi
nghiệp tang tốc lớn nhất thế giới trong vòng 6 tuần)
và có cơ hội tranh tài tại UN Final, đạt giải thưởng trị
giá lên đến 1.000.000 USD.
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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
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
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2018-2019

TẦM ẢNH HƯỞNG LANVềTỎA
truyền thông
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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https://www.facebook.com/HultPrizeVN
@Hultprize_sea
https://www.instagram.com/hultprize_sea/
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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.
+5,500,000

+3,500,000
+11,000
+207
+180
+1,010,000

+3,800
+60
+300,000

+78

+500,000
+20,000

Reach
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Impression

Views
2018-2019

Followers

2019-2020

Media Partners

Check-ins

Về báo chí
p h ư ơ ng t i ệ n c ô n g c h ú ng
Trong suốt hành trình lan tỏa, có hơn 150 đơn vị báo chí, truyền thông và truyền hình đã đưa tin
về các sự kiện, thành tựu và giải thưởng đặc biệt tại Hult Prize SEA 2019-2020. Cùng đồng hành
với chương trình, họ chính là những cầu nối đưa Hult Prize lan tỏa không chỉ trong Việt Nam mà
vươn ra ngoài khu vực và thế giới.
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Với hơn 30 Trường Đại học khắp nước Việt Nam,
On Campus được kích hoạt như bước đệm giúp
tiếp cận hàng ngàn bạn sinh viên, truyền cảm
hứng và lan tỏa về khởi nghiệp xã hội. Từ đó thu
hút các bạn trẻ tài năng đề ra giải pháp cấp thiết
với những ý tưởng đột phá sáng tạo nhất.
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ĐỐI TÁC

Ban Chỉ Đạo

Đồng hành xuyên suốt cùng Hult Prize SEA là
những đối tác toàn cầu, ban chỉ đạo quốc gia,
nhà tài trợ và ban tổ chức. Họ là những đơn vị
luôn hỗ trợ, kết nối, chung tay làm nên chương
trình thành công, là những người tin vào sức
mạnh thay đổi tích cực của thế hệ trẻ tương lai.

Nhà Tài Trợ
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Ban Tổ Chức

Enzima – QUÁN QUÂN
ĐH Ngoại Thương TP.HCM
BIOS cung cấp sản phẩm da tự nhiên cho những thương hiệu thời trang. Bằng việc
tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ và áp dụng công nghệ sinh học, các bạn trẻ đã
tạo ra sản phẩm da thân thiện với môi trường và thay thế da từ động vật.
• Qui mô thị trường thế giới: 1.78 tỷ đô la Mỹ
• Qui mô thị trường trong nước: 905 triệu đô la Mỹ (2020)

Pando
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Với sản phẩm gạch, ngói làm từ cát và rác thải nhựa, Pando mong muốn giúp giảm
thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường cấp bách hiện nay do Liên Hợp Quốc đề ra như ô
nhiễm trắng. Sản phẩm là vật liệu xanh, giá rẻ, chất lượng cao, thân thiện với môi
trường; được ứng dụng cho các vùng quê nghèo ở Việt Nam và một số nước kém
phát triển trên thế giới.

STIGUD
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
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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. Áp dụng hệ thống phân
loại vượt trội, nhóm 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.
Từ đó, STIGUD hướng đến một Việt Nam không lãng phí thực phẩm.
• Qui mô thị trường thế giới: 1 tỷ đô la Mỹ
• Qui mô thị trường trong nước: 5 triệu đô la Mỹ (2020)

Bảo trợ bởi Social Impact Foundation

• Qui mô thị trường thế giới: 530 triệu đô la Mỹ
• Qui mô thị trường trong nước: 40 triệu đô la Mỹ (2020)

Micway
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Là dự án ứng dụng công nghệ sinh học vi sinh, Micway cho ra đời BIOMS - 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, 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, 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.
• Qui mô thị trường thế giới : 160 triệu đô la Mỹ
• Qui mô thị trường trong nước : 250 triệu đô la Mỹ (2020)
Biochar
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Nhóm sử dụng thành phần là rác thải hữu cơ làm nguyên liệu tạo ra Biochar, BioFilter,
BioRefesh với mục tiêu xử lý và tận dụng tối đa nguồn rác thải. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm
trong bộ ba đều có những tính năng vượt trội và bền vững như Biochar còn là phân bón giúp
cải tạo đất, giữ nước, cung cấp 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.
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GreenTown
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. Sản phẩm sẽ 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.
• Qui mô thị trường thế giới : 15 tỷ đô la Mỹ
• Qui mô thị trường trong nước : 300 triệu đô la Mỹ (2020)

Bảo trợ bởi Social Impact Foundation

• Qui mô thị trường thế giới : 160 triệu đô la Mỹ
• Qui mô thị trường trong nước : 250 triệu đô la Mỹ (2020)
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Bảo trợ bởi Hult Prize Foundation

Dưới sự bảo trợ của Hult Prize Foundation, Top 6 chung cuộc các đội thi Quốc tế đã được tìm ra. Đội JuteX đến từ trường Đại
học Khoa học và Công nghệ Ahsanulla (Bangladesh) đã xuất sắc trở thành nhà vô địch thứ 2, cùng đội Enzima (Việt Nam) (bảo
trợ bởi Social Impact Foundation) đại diện Hult Prize SEA 2020 tiến thẳng đến Accelerator Program - Chương trình đào tạo
khởi nghiệp hàng năm lớn nhất thế giới. Tiềm năng lan tỏa kinh tế của Top 6 Đông Nam Á 2019-2020: Quy mô thị trường thế
giới là 3,5 nghìn tỷ Đô la Mỹ và Quy mô thị trường Việt Nam là khoảng 47 tỷ Đô la Mỹ.

HỘI ĐỒNG BAN GIÁM KHẢO

Chief Representative
of HongKong Land
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HÀNH TRÌNH LAN TỎA
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PHỤ LỤC

Chỉ số truyền thông MXH

11,858
Tháng
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Lượt tương tác

Lượt yêu thích

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
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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
N
Nghĩ giàu làm giàu
Nguyen Trai Dynamists
Niépce - TKN Photography Club
O
Official Vietnam Scholarship Forum
R
Research Club for Students - RCS FTU

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

PHỤ LỤC
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
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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

THÔNG TIN CHI TIẾT:

Tác giả:

