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THÔNG BÁO 
Về việc tham gia giải thương Tài năng Lương Văn Can 

và hội trại sinh viên “Lập nghiệp thời 4.0” 

  

 

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can do Báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, năm nay 

là năm thứ 8. Giải thưởng là sân chơi cho các bạn sinh viên trên toàn quốc, có ý tưởng 

kinh doanh, đề án khởi nghiệp tham gia tranh tài. 

Sinh viên tham dự giải thưởng năm 2018 tham khảo thông tin tại trang: 

http://luongvancan.doanhnhansaigon.vn/ 

Ngoài ra, năm 2018, BTC Giải thưởng tổ chức hội trại “Lập nghiệp thời 4.0” nhằm 

giao lưu và chia sẻ giữa các doanh nhân và các bạn sinh viên. 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung tổ chức chương trình hội trại 

với chủ đề “Lập nghiệp thời 4.0” cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 6h00 – 18h30, ngày 30/05/2018 (thứ 4). 

2. Địa điểm: Làng du lịch Tre Việt – 25 Phan Văn Đáng, Phú Hữu, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai (cách TP. HCM khoảng 15km)  

3. Chủ đề: “Lập nghiệp thời 4.0”. Do BTC giải thưởng Tài năng Lương Văn Can tổ 

chức. 

4. Chương trình:  

- Giờ đón đưa: Đón 6h00; Về 18h30 ngày 30/5/2018. Sinh viên tập trung tại 

trường, BTC có xe đưa đón (97 Võ Văn Tần, Q3) 

- Khởi động: 8h30-9h00 

- Trò chơi tương tác giữa doanh nghiệp (gian hàng) và sinh viên: 9h00-11h30 với 

4 trò chơi 

- Ăn trưa: buffet từ 11h30-13h00 

- Hội thảo: 13h15-16h00 với 4 chủ đề (Thông tin chi tiết về Hội thảo và Game sẽ 

được BTC cập nhật sau để các bạn sinh viên đăng ký tham gia) 

- Sinh hoạt tập thể: Nối vòng tay lớn từ 16h00 – 18h00 với các nội dung sau:  



 + Nhận quà: Quà từ doanh nghiệp cho tất cả sinh viên là thành viên của Ngày 

Hội trại 

 + Trao giải: Cho các sinh viên có câu hỏi hay tại hội thảo, hoặc chiến thắng 

trong các game vận động. 

 + Giao lưu với doanh nhân và người nổi tiếng về Kỹ năng sống. 

5. Đối tượng tham gia:  

- Sinh viên năm 3 và năm 4 (Ưu tiên sinh viên năng động, có khả năng giao lưu, 

có mong muốn tham gia giải thưởng Lương Văn Can hoặc khởi nghiệp). 

- Số lượng: 50 sinh viên 

- Sau khi sinh viên đăng ký, nếu số lượng đăng ký quá nhiều, Phòng CTSV sẽ có 

buổi gặp mặt để trao đổi và lựa chọn những sinh viên phù hợp 

- Sinh viên chính quy tham gia chương trình sẽ được cộng 05 điểm vào điều 3 

trong hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Online (học kỳ 2 năm học 2017 – 

2018). 

- Đăng ký: Đến hết ngày 18/05/2018  

- Thời gian buổi gặp mặt: Dự kiến 08g30 ngày 20/05/2018, tại sơ sở Võ Văn Tần, 

Phòng 601 (Sẽ có email cho sinh viên đăng ký vào ngày 19/05/2018) 

- Hình thức đăng ký tham gia: Sinh viên đăng ký theo đường link: 

https://goo.gl/forms/z0PyiX0Olhf8oLup1 của Phòng Công tác sinh viên. 

- Miễn phí hoàn toàn cho sinh viên tham dự 

 

Trên đây là thông báo của Phòng Công tác Sinh viên về việc tổ chức chương trình hội 

trại “Lập nghiệp  thời 4.0”, kính đề nghị các khoa phổ biến thông tin đến sinh viên. 

Trân trọng./. 

  TRƯỞNG PHÒNG 

 (đã ký) 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Anh 

 

 

Nơi nhận: 
- Thầy Nhân (để b/c); 

- Các khoa, đơn vị liên quan (để phối hợp t/h) 

- Lưu. 


