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Thư ngỏ
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Kính gửi các Trường Đại học, Cao đẳng và Tổ chức đào tạo,

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam là một hoạt động thường niên do Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam, nay là Hiệp hội Phát
triển nhân lực Logistics Việt Nam, tổ chức với mục tiêu tạo sân chơi thiết thực cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, kích thích đam
mê, hướng nghiệp logistics, tạo sự gắn kết giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực logistics. Sau 3 năm tổ chức thành công, Cuộc thi đã trở thành một thương hiệu uy tín trong cộng đồng sinh viên cả nước.

“Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021” quay trở lại với những mục tiêu xa hơn, tiếp tục tìm kiếm những sinh viên tài năng cũng như
khẳng định vị thế của logistics trong việc phát triển kinh tế Việt Nam và trong khu vực. Với những nâng cao và cải thiện về chất lượng tổ
chức và chuyên môn, Cuộc thi hứa hẹn sẽ phát huy tối đa sự sáng tạo của những người tham gia, trở thành một sự kiện lớn trong cộng
đồng sinh viên cùng cộng đồng các doanh nghiệp trong ngành.

Để đạt được những mục tiêu cộng đồng của Cuộc thi, chúng tôi trân trọng gửi tới Quý Nhà trường tham gia Cuộc thi. Đồng hành
cùng Cuộc thi, Quý Nhà trường sẽ tạo cho giảng viên và sinh viên của mình được mở rộng kết nối, giao lưu, cọ xát và tiếp nhận được
những thông tin cập nhật, bổ ích cho hoạt động đào tạo, đặc biệt là được tiếp cận với những hoạt động thực tế của doanh nghiệp logistics
để nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời quảng bá, nâng cao nhận thức xã hội để thu hút tuyển sinh với ngành nghề đầy tiềm năng
này.

Ban Tổ chức rất mong muốn nhận được sự tham gia của Quý Nhà trường trong Cuộc thi cũng như sự hợp tác lâu dài trong thời gian
tới. Đây cũng là hành động thiết thực để phát huy hiệu quả hoạt động của Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam, đóng góp vào việc mở
rộng và nâng cao chất lượng đào tạo logistics nói chung.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2021

Trưởng Ban Tổ chức

Trần Thanh Hải



Đơn vị tổ chức

o Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics 
Việt Nam

Đơn vị phối hợp

o Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương
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Mục đích Cuộc thi
Gắn kết giữa sinh 
viên, nhà trường và 
doanh nghiệp trong 
đào tạo logistics

Tuyển chọn và ươm
mầm cho các sinh
viên tiềm năng

Góp phần nâng cao 
chất lượng nhân lực 
ngành logistics

Tạo sân chơi thiết
thực cho sinh viên

các trường đại học, 
cao đẳng, kích thích

đam mê, hướng
nghiệp logistics

Góp phần thúc đẩy và
nâng cao nhận thức xã
hội về tầm quan trọng
và lợi ích của lĩnh vực, 

ngành nghề logistics
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Thử thách

Chấp nhận và vượt qua thử
thách, tiến đến hình thành
nguồn nhân lực dồi dào về
lượng và đảm bảo về chất

Trí tuệ

Tính chuyên môn cao, hấp
dẫn với nhiều hình thức biểu
hiện phong phú, có sức ảnh
hưởng sâu rộng tới giới trẻ

Sáng tạo

Khát khao khám phá, sáng
tạo, chiếm lĩnh và định vị

logistics Việt Nam trên bản
đồ quốc tế

Thông điệp cuộc thi
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Chung kết
Các đội đại diện các vùng
miền trên cả nước thi đấu

để chọn ra đội vô địch

Tứ kết
Các đội tuyển của mỗi trường gửi 
báo cáo dự thi để chấm và chọn 
ra các đội vào Bán kết

Sơ tuyển
Các đội thi tham gia

bài sơ tuyển trực tuyến

Tuyển Trường
Các trường trên toàn quốc tổ

chức thi và chọn ra đội tuyển dự
thi của trường mình sau khi đã
có kết quả của vòng Sơ tuyển

Các vòng thi

1

2
3

4

6
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Bán kết 
Các đội tuyển của mỗi trường 

tham dự thi tại Hà Nội hoặc 
TPHCM để chọn ra các đội 

xuất sắc nhất vào Chung kết



17/7 Ngày hội Thông tin

1-7/8Sơ tuyển

Tuyển Trường10/8-
15/9

Tứ kết
16/9 -
15/10

Bán kết13/11

Chung kết 12/12

Lộ trình
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Quảng bá rộng rãi thu
hút được các trường đại

học, cao đẳng, viện
đào tạo trên toàn quốc

tham gia
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Quảng bá rộng rãi 
nhằm thu hút số lượng 

đông đảo sinh viên 
tham gia
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Quảng bá hình ảnh 
Nhà tài trợ rộng rãi và 
hiệu quả nhất, mang 
hình ảnh Nhà tài trợ 

đến gần hơn với cộng 
đồng sinh viên
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Thu hút được sự quan 
tâm của các Bộ, Ban, 

Ngành và mọi đối 
tượng liên quan đối 

với hoạt động logistics

Mục đích truyền thông

8



Mục tiêu truyền thông

500.000
Tiếp cận 500.000 sinh viên

trên cả nước

3.000
3.000 sinh viên tham gia

cuộc thi

50
50 trường đại học, cao đẳng

có sinh viên tham gia

20.000
Đạt 20.000 lượt likes trên

fanpage Cuộc thi

15.000
15.000 người biết đến sự kiện

100
Thu hút 20 kênh truyền hình, 
30 báo, 50 trang tin điện tử
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Sinh viên và cá nhân có đam mê và
muốn thử sức với lĩnh vực logistics và
chuỗi cung ứng

Các trường đại học, cao đẳng, viện
đào tạo, cơ sở nghiên cứu, các giảng
viên và chuyên gia về logistics

Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan
quản lý nhà nước hoạt động trong
ngành logistics, sản xuất, thương
mại, phân phối...

Đối tượng
truyền thông
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o Ủng hộ Cuộc thi

o Chỉ định giáo viên làm đầu mối công tác tổ
chức của trường

o Hỗ trợ quảng bá, thông tin về Cuộc thi đến sinh
viên của trường
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Đề xuất với các trường

BAN GIÁM HIỆU



o Liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Ban Tổ chức
Cuộc thi

o Phổ biến, hướng dẫn thông tin về Cuộc thi đến
các đội thi của trường

o Đầu mối đăng ký đội thi, xác nhận thành viên
hợp lệ của đội thi
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Đề xuất với các trường

GIÁO VIÊN ĐẦU MỐI

o Hỗ trợ truyền thông về Cuộc thi qua fanpage,
group của các Khoa, Bộ môn, Viện, Câu lạc bộ
sinh viên của trường

o Điều phối team của trường để tổ chức Vòng thi
tuyển cấp trường



Báo chí nói về
Cuộc thi
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PGS. TS. Nguyễn Thanh Chương
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT

Sinh viên tìm thấy ở Tài 
năng trẻ Logistics Việt Nam 
một sân chơi sáng tạo, đầy 
trí tuệ và cảm hứng!
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www.facebook.com/VNYLT

093 606 2526
Mrs. Vân Hà
Phó Trưởng Ban Tổ chức

vnylt@valoma.vn

Thông tin liên hệ
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Hẹn gặp các bạn tại 
Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021!
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