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Đơn vị tổ chức

o Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam

4

Đơn vị hỗ trợ

o Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Về Đơn vị tổ chức:

o Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức,
công dân Việt Nam tham gia liên kết, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo, phát triển
nhân lực về logistics và quản lý chuỗi cung ứng, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, nhằm mục
tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào
việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

o Hiệp hội chính thức được Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 568/QĐ-BNV ngày
30/04/2021.

o Website: https://valoma.vn/; Fanpage: https://www.facebook.com/VALOMA.VN

https://valoma.vn/
https://www.facebook.com/VALOMA.VN
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o Các sự kiện nổi bật:

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam
Viet Nam Young Logistics Talents

Là cuộc thi tìm kiếm những sinh viên tài năng có niềm đam mê với
logistics trên toàn quốc, cuộc thi cũng khẳng định vị thế của
logistics trong việc phát triển kinh tế Việt Nam và trong khu vực.
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o Các sự kiện nổi bật:

Tọa đàm Khởi nghiệp cùng Logistics

Là dịp mà các bạn sinh viên được trò chuyện và lắng nghe những
câu chuyện khởi nghiệp thú vị từ các Founder, CEO của các
doanh nghiệp dịch vụ logistics.
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o Các sự kiện nổi bật:

Những chuyến khảo sát thực tế

Là những chuyến đi bổ ích giúp cho giảng viên, sinh viên có cơ
hội tiếp cận thực tế ngành logistics, gắn lý thuyết với thực tiễn,
tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo.
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TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM 2021
GIỚI THIỆU CUỘC THI
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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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Mục đích cuộc thi



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
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Thông điệp cuộc thi



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

để chọn ra đội vô địch.

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.

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.

1

2

4
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Tứ kết
Các đội tuyển của mỗi trường gửi báo 
cáo dự thi để chấm và chọn ra các đội 
vào Bán kết.

5
Các vòng thi
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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
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1/7Mở đơn

Lộ trình



➢ Đối tượng dự thi:

- Đối tượng dự thi là sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đào tạo hoạt động tại Việt Nam.

- Thí sinh đủ điều kiện tham gia là sinh viên đang theo học các trường đại học hoặc cao đẳng (yêu cầu có thẻ sinh

viên làm minh chứng) và độ tuổi không quá 23 tuổi.

- Với các viện như VIL, VLI, EDINS, VILAS, Tân Cảng STC… có thể lập đội thi nhưng thành viên phải là sinh viên đã

hoặc đang theo học ở các Viện đó và độ tuổi không quá 23 tuổi.

➢ Thành phần tham gia:

- Mỗi đội cần có 4 thành viên, cử một người làm Đội trưởng (Team leader) và các thí sinh phải là sinh viên đến từ cùng

một trường đại học/cao đẳng/tổ chức đào tạo. Mỗi đội cần chọn cho mình một tên gọi (ngắn gọn, không tối nghĩa,

không có yếu tố liên quan đến trường).

- Đội thi cần phải đăng ký đầy đủ thông tin theo đường link: https://bit.ly/vnylt2021.

- Thí sinh chưa có đội thi hoặc đội thi chưa đủ thành viên có thể đăng ký thông tin để Ban Tổ chức có thể hỗ trợ ghép

đội thi theo đường link: https://bit.ly/vnylt2021_ghepdoi.

- Kể từ Vòng Tứ kết, mỗi Trường sẽ có 01 đội đại diện duy nhất, mỗi đội có quyền có một Huấn luyện viên chính

(Mentor) và cần đăng ký thông tin Mentor với Ban Tổ chức;

- Mỗi Trường phải thông báo với Ban Tổ chức thông tin của một Thầy/Cô giáo làm đại diện quản lý đội của Trường

tham gia Cuộc thi. Ban Tổ chức chỉ nhận thông tin từ các Thầy/Cô giáo được cử làm đầu mối này.13

Đối tượng, thành phần tham gia

https://bit.ly/vnylt2021
https://bit.ly/vnylt2021_ghepdoi


- Cuộc thi được tổ chức trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

- Vòng Sơ tuyển được tổ chức trực tuyến qua hệ thống thi trực tuyến của Ban Tổ chức.

- Vòng Tuyển Trường được tổ chức tại các trường có sinh viên tham gia Cuộc thi.

- Vòng Tứ kết không tổ chức 1 buổi thi đấu trực tiếp, các đội thi làm báo cáo và gửi cho Ban Tổ chức.

- Vòng Bán kết được tổ chức song song tại 2 hoặc 3 thành phố đại diện cho 3 khu vực miền Bắc, Trung, Nam.

- Vòng Chung kết được tổ chức luân phiên tại ba khu vực trên đây với điều kiện tại khu vực đó phải có ít nhất một

phần ba (1/3) số đội vào Vòng Chung kết. Trường hợp không thỏa mãn điều kiện này, địa điểm tổ chức Vòng Chung

kết sẽ được quyết định bởi Ban Tổ chức.

- Tùy theo chủ đề và điều kiện tổ chức hàng năm, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn địa điểm thi cụ thể cho Vòng Bán kết và

Chung kết.
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Địa điểm tổ chức



- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/07/2021

- Cách thức đăng ký: Đăng ký thông tin đội thi theo đường link: https://bit.ly/vnylt2021

- Hỗ trợ ghép đội: https://bit.ly/vnylt2021_ghepdoi hoặc đăng bài trong nhóm "Cộng đồng tài năng trẻ logistics Việt

Nam": https://www.facebook.com/groups/545392346215209/

- Thời gian

- Lưu ý: (1) Form đăng ký không thể chỉnh sửa, nếu có nguyện vọng chỉnh sửa, xin vui lòng gửi email đến

vnylt@valoma.vn. (2) Khi đăng ký hỗ trợ ghép đội, không phải 100% rằng Ban Tổ chức sẽ ghép được đội cho bạn.

15

Thời gian, cách thức đăng ký

https://bit.ly/vnylt2021
https://bit.ly/vnylt2021_ghepdoi
https://www.facebook.com/groups/545392346215209/
mailto:vnylt@valoma.vn
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Hình thức các vòng thi
STT VÒNG THI HÌNH THỨC

1 SƠ TUYỂN
Mỗi đội thi sẽ làm bài thi trên hệ thống trực tuyến, bài thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm bằng tiếng Việt và
tiếng Anh để đánh giá sự hiểu biết và khả năng vận dụng kiến thức logistics cơ bản.

Kết quả của vòng thi sẽ được tổng hợp và gửi về từng trường.

2 TUYỂN TRƯỜNG

Dựa trên kết quả của Vòng Sơ tuyển và điều kiện của từng trường, các trường sẽ tự chịu trách nhiệm tổ chức
Vòng Tuyển Trường và đăng ký hình thức thực hiện với Ban Tổ chức . Ban Tổ chức chỉ hỗ trợ trong điều kiện có
thể về truyền thông.

Sau vòng thi này, mỗi trường sẽ có 01 đội đại diện duy nhất bước vào Vòng Tứ kết.

3 TỨ KẾT Các đại diện duy nhất của mỗi trường gửi báo cáo dự thi để chấm và chọn ra các đội vào Vòng Bán kết.

4
BÁN KẾT

(dự kiến)

Các đội đại diện tham gia dự thi Bán kết tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi sẽ được phân vào
các bảng một cách ngẫu nhiên và thi 2 phần thi:

- Phần 1: Thắp lửa: Các đội trong 1 bảng sẽ trả lời cùng 1 bộ câu hỏi trắc nghiệm bằng cách giơ bảng;

- Phần 2: Khát vọng: Các đội thi sẽ thuyết trình và phản biện về chủ đề đã lựa chọn khi đi thực tế tại doanh
nghiệp hoặc thuyết trình về dự án của mình.

5
CHUNG KẾT

(dự kiến)

Các đội đại diện khu vực tham gia dự thi Chung kết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi sẽ được phân vào
các bảng một cách ngẫu nhiên và tham gia Vòng thi Chung kết với 3 phần thi:

- Phần 1: Kiến thức: Các đội trong 1 bảng sẽ trả lời cùng 1 bộ câu hỏi bằng hình thức viết đáp án;

- Phần 2: Nổi lửa: Các đội thi có quyền tiếp tục hoặc thay đổi chủ đề hoặc dự án so với Bán kết. Các đội thi sẽ
thuyết trình và phản biện về chủ đề hoặc dự án của mình;

- Phần 3: Bùng nổ: Các đội thi vượt qua phần 2 sẽ lần lượt giải cùng 1 tình huống được đưa ra.
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Hình thức các vòng thi
STT VÒNG THI HÌNH THỨC

1
SƠ TUYỂN

(1/8 – 7/8)

Mỗi đội thi sẽ làm bài thi trên hệ thống trực tuyến, bài thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm bằng tiếng Việt và
tiếng Anh để đánh giá sự hiểu biết và khả năng vận dụng kiến thức logistics cơ bản.

Bài thi gồm 40 câu, trong đó có 50% câu tiếng Việt và 50% câu tiếng Anh.

Mỗi đội được dự thi 02 lần.

Kết quả sẽ lấy theo số điểm cao nhất trong 02 lần thi, trong trường hợp bằng điểm thì lấy lần thi có thời gian
nhanh hơn. Bài thi gồm 40 câu, mỗi câu 25 điểm, số điểm tối đa là 1000 điểm. Đội thi vượt qua Vòng Sơ tuyển
khi điểm số của đội thi đạt từ 40% số điểm tối đa trở lên.

Kết quả của Vòng Sơ tuyển (chỉ gồm những đội thi vượt qua Vòng Sơ tuyển) sẽ được gửi về các Trường có đội
tham gia. Tùy theo số đội của Trường tham gia ở Vòng Sơ tuyển và điều kiện của Trường, các Trường có thể
quyết định số đội tham gia vào Vòng Tuyển Trường.
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Hình thức các vòng thi
STT VÒNG THI HÌNH THỨC

2
TUYỂN TRƯỜNG

(10/8 – 15/9)

Dựa trên kết quả của Vòng Sơ tuyển và điều kiện của từng trường, các trường sẽ tự chịu trách nhiệm tổ chức
Vòng Tuyển Trường và đăng ký hình thức thực hiện với Ban Tổ chức . Ban Tổ chức chỉ hỗ trợ trong điều kiện có
thể về truyền thông.

Sau vòng thi này, giáo viên phụ trách sẽ thông báo cho Ban Tổ chức biết về thông tin của 01 đội đại diện
Trường tham dự Tứ kết.

Nhà trường có quyền quyết định thành viên của đội đại diện (không bắt buộc phải giữ nguyên đội hình 4 thành
viên của đội Giải Nhất Vòng Tuyển Trường để đi tiếp) để có đội hình tốt nhất đại diện cho Trường dự thi trong
vòng tiếp theo.

3
TỨ KẾT

(16/9 – 15/10)

(dự kiến)

Mỗi đội được tự lựa chọn chủ đề và đưa ra giải pháp, dự án của mình. Giải pháp, dự án cần có tính khả thi
cao, có thể đưa vào áp dụng trên thực tiễn.

Đội thi gửi báo cáo dự thi cho Ban Tổ chức, không tổ chức buổi thi trực tiếp (offline và online).

Ban Giám khảo sẽ chấm thi và chọn ra các đội vào Vòng Bán kết. Kết quả sẽ được công bố trên fanpage và gửi
qua email cho các đội.
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Hình thức các vòng thi
STT VÒNG THI HÌNH THỨC

4
BÁN KẾT

(13/11)

(dự kiến)

Các đội đại diện trường tham gia dự thi Bán kết tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội đại diện ở từng
khu vực sẽ được phân vào các bảng một cách ngẫu nhiên và thi 2 phần thi:

- Phần 1: Thắp lửa: Các đội trong 1 bảng sẽ trả lời cùng 1 bộ câu hỏi trắc nghiệm bằng cách giơ bảng;

+ Lần lượt các đội của mỗi bảng lên sân khấu thi cùng 1 bộ câu hỏi.

+ Mỗi bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án A, B, C, D (các câu hỏi tập trung trong l ĩnh vực
logistics).

+ Thời gian suy nghĩ mỗi câu hỏi là 10 giây không bao gồm thời gian đọc đề.

+ Sau thời gian suy nghĩ, các đội thi đồng thời trả lời bằng cách giơ bảng ghi đáp án của đội theo hiệu lệnh
của MC.

+ Điểm tối đa: 10 điểm

- Phần 2: Khát vọng: Các đội thi sẽ thuyết trình và phản biện về chủ đề đã lựa chọn khi đi thực tế tại doanh
nghiệp hoặc thuyết trình về dự án của mình.

+ Mỗi đội sẽ tiếp tục giải pháp/dự án và chủ đề từ Vòng Tứ kết hoặc có thể thay đổi thành chủ đề mới, kèm
theo giải pháp/dự án mới. Giải pháp hoặc dự án cần có tính khả thi cao, có thể đưa vào áp dụng trên thực
tiễn.

+ Thời gian thuyết trình: 06 phút, thời gian phản biện: 04 phút.

+ Điểm tối đa: 90 điểm
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Hình thức các vòng thi
STT VÒNG THI HÌNH THỨC

5
CHUNG KẾT

(12/12)

(dự kiến)

Các đội đại diện khu vực sẽ được phân vào các bảng một cách ngẫu nhiên và tham gia Vòng thi Chung kết với
3 phần thi:

- Phần 1: Kiến thức: Các đội trong 1 bảng sẽ trả lời cùng 1 bộ câu hỏi;

+ Lần lượt các đội của mỗi bảng lên sân khấu thi cùng 1 bộ câu hỏi.

+ Mỗi bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án hoặc điền khuyế t

+ Thời gian suy nghĩ mỗi câu hỏi là 10 giây không bao gồm thời gian đọc đề.

+ Sau thời gian suy nghĩ, các đội thi đồng thời trả lời bằng cách viết vào bảng và giơ bảng có ghi đáp án theo
hiệu lệnh của MC.

+ Điểm tối đa: 10 điểm

- Phần 2: Nổi lửa: Các đội thi có quyền tiếp tục hoặc thay đổi chủ đề hoặc dự án so với Bán kết. Các đội thi sẽ
thuyết trình và phản biện về chủ đề hoặc dự án của mình;

+ Thời gian thuyết trình: 07 phút, thời gian phản biện: 05 phút.

+ Điểm tối đa: 85 điểm

- Phần 3: Bùng nổ: Các đội thi vượt qua phần 2 sẽ phản biện về một chủ đề được đưa ra.

+ Điểm tối đa: 5 điểm
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Cơ cấu giải thưởng (dự kiến)
STT Vòng Cơ cấu các giải Hiện kim

1 Sơ tuyển Giải Đội thi đạt điểm cao nhất Vòng Sơ tuyển 1.000.000 VNĐ

Giải Đội thi đạt trên 20 điểm nhanh nhất Vòng Sơ tuyển 1.000.000 VNĐ

2 Tuyển Trường Tùy điều kiện mỗi trường

3 Bán kết (1 khu vực) 01 Giải Nhất 8.000.000 VNĐ

02 Giải Nhì 4.000.000 VNĐ

03 Giải Ba 2.000.000 VNĐ

06 Giải Khuyến khích 1.000.000 VNĐ

01 Giải Đội thi được yêu thích 1.000.000 VNĐ

4 Chung kết 01 Giải Nhất 15.000.000 VNĐ

02 Giải Nhì 8.000.000 VNĐ

03 Giải Ba 4.000.000 VNĐ

06 Giải Khuyến khích 2.000.000 VNĐ

01 Giải Đội thi được yêu thích nhất 1.000.000 VNĐ

Ngoài giải thưởng hiện kim, có rất nhiều suất học bổng đến từ VILAS, EDINS, VIL, VLI dành cho các đội thi.



Báo đài đưa tin về 
Cuộc thi
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LỜI KẾT
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Lời kết

PGS. TS. Phạm Xuân Dương
Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tài năng trẻ Logistics Việt Nam đem đến một sân chơi
lớn, kích thích đam mê, sáng tạo về logistics.
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PGS. TS. Nguyễn Thanh Chương
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải

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



THÔNG TIN LIÊN HỆ
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www.facebook.com/VNYLT

083 746 7606
Mr. Xuân Dũng
Thư ký 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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