
GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN 2017 

THỂ LỆ CUỘC THI  
 

I- TÊN CUỘC THI 

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2017. 

II- ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Báo Doanh Nhân Sài Gòn. 

III- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong độ tuổi từ 19-26. 

IV- QUY TRÌNH THI 

Thí sinh đăng ký thi tại website: www.doanhnhansaigon.vn 

hoặc http://luongvancan.doanhnhansaigon.vn 

Vòng 1: Kiến thức kinh tế – kinh doanh, tư tưởng làm giàu của danh nhân Lương Văn 

Can và khả năng Anh ngữ 

– Thời gian thi: Từ ngày 15/3 – 15/5/2017. 

– Hình thức thi: Làm bài trực tuyến. 

Vòng 2: Phát triển ý tưởng 

– Thời gian: Từ ngày 16/5 – 31/8/2017. 

– Hình thức thi: Viết đề án kinh doanh. 

Vòng 3: Bảo vệ đề án 

– Thời gian thi: Từ ngày 10/9 – 25/9/2017. 

– Hình thức thi: Thuyết trình. 

Vòng Chung kết: Tranh giải Nhất – Nhì – Ba 

– Thời gian: Ngày 20/10/2017. 

– Hình thức thi: Thuyết trình. 

V- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Một giải nhất: Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức + Học bổng 100.000.000 đồng +

- ) + Học bổng khóa học Quản trị – Marketing 

của BMG (trị giá 15 triệu đồng). 

Một giải nhì: 

- ) + Học bổng khóa học Quản trị – Marketing 

của BMG (trị giá 15 triệu đồng). 

Một giải ba: 

- ) + Học bổng khóa học Quản trị – Marketing của 

BMG (trị giá 15 triệu đồng). 

Phần thưởng cho các thí sinh dự thi Vòng 3 và không vào Chung kết: 

– Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức 

– Học bổng 5 triệu đồng cho mỗi đề án 

– Học bổng khóa học Quản trị – Marketing của BMG (trị giá 10 triệu đồng) cho mỗi đề án. 

– -

) cho mỗi đề án. 

Quyền lợi cho tất cả thí sinh dự thi Vòng 3: 

http://luongvancan.doanhnhansaigon.vn/


– Tham gia miễn phí khóa học “Học kỳ doanh nghiệp” – 2 ngày trải nghiệm quy trình làm việc 

tại REX Hotel (TP.HCM). 

– Được tư vấn, hỗ trợ bởi Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp để triển khai đề án trong vòng 1 năm. 

VI- MỘT SỐ LƯU Ý 

1/ Thí sinh làm đề án theo nhóm: 

– Số lượng thành viên: Tối đa 3 thí sinh/đề án, 

– Mỗi thành viên đều thi Vòng 1 và được vào Vòng 2. 

2/ Các đề án đã đoạt Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can các mùa giải trước không được tham 

dự lại trong tất cả các mùa giải sau. 

3/ Đề án dự thi phải không tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước và trong thời gian diễn ra Giải 

thưởng Tài năng Lương Văn Can 2017. Trong quá trình chấm giải và sau khi có kết quả, nếu 

phát hiện đề án dự thi hay đoạt giải vi phạm điều này, Ban Tổ chức sẽ loại đề án khỏi cuộc thi, 

hủy kết quả. 

4/ Thí sinh có thể đề nghị bảo lưu kết quả để tham gia mùa thi sau trong trường hợp đề án đã 

được vào Vòng 3 nhưng vì lý do khách quan không thể dự thi. Đơn đề nghị bảo lưu do Ban Tổ 

chức duyệt. 

BAN TỔ CHỨC 
 


