THÔNG TIN BÁO CHÍ
LỄ TRAO HỌC BỔNG MICROSOFT YOUTHSPARK
Hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2017 tại Phòng A 116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học
Quốc Gia HCM, Chương trin
̀ h Microsoft YouthSpark phố i hơ ̣p với Trung tâm Giáo dục và Phát
triển (CED), Trường Đa ̣i ho ̣c Bách Khoa Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Trường Đại học Công
nghệ Thông tin – Đại học Quốc Gia HCM, trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ
chức “LỄ TRAO HỌC BỔNG MICROSOFT YOUTHSPARK” cho nữ sinh theo ho ̣c ngành
Khoa ho ̣c Máy tiń h và Công nghê ̣ Thông tin. Chương trình nhằm thu hút nữ giới tham gia vào
nền kinh tế số, và giúp họ nâng cao nhận thức về những lợi ích trong lĩnh vực phát triển nhanh và
đày hứa hẹn này. Nữ sinh tài năng và có niềm đam mê, cam kết theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh
vực CNTT, được lựa chọn sẽ được hỗ trơ ̣ tài chiń h, cung cấ p các cơ hô ̣i phát triể n nghề nghiê ̣p
(kỹ năng mề m, thực tập, tình nguyê ̣n…). Đây cũng là những bước đi thiế t thực nhằ m từng bước
giải quyế t nhu cầ u 1 triê ̣u nhân lực công nghê ̣ thông tin thiế u hu ̣t vào năm 2020 theo mô ̣t dự báo
mới đây của VietnamWorks1
Theo tổ ng hơ ̣p báo cáo nhân sự năm 2014 từ 11 công ty công nghê ̣ lớn nhấ t thế giới, số lao đô ̣ng
nữ bình quân chỉ chiế m khoảng 30% và đă ̣c biế t thiế u vắ ng ở các vai trò lañ h đa ̣o, chủ chố t2.
Mô ̣t trong những rào càn lớn nhấ t theo các khảo sát ban đầ u là do những “đinh
̣ kiế n” của nữ giới
cản trở ho ̣ khi bắ t đầ u sự nghiê ̣p trong liñ h vực này. “Thông qua chương trình học bổng này,
chúng tôi muốn khuyến khích các bạn nữ vượt qua các rào cản về tinh thần và vật chất để theo
đuổi niềm đam mê công nghệ của mình. Đã có rất nhiều phụ nữ thành công trong ngành công
nghệ, một ngành mà chủ yếu nam giới tham gia. Thực tế đã chứng minh sự đóng góp của nữ giới
trong ngành này là vô cùng quan trọng và ý nghĩa. Chúng tôi mong tất cả các bạn nữ đừng ngại
ngần, đừng từ bỏ trên con đường theo đuổi ước mơ công nghệ của mình”, chị Lê Hồng Nhi –
Trưởng phòng Quan hệ cộng đồng của Microsoft Việt Nam chia sẻ.
“Sinh ra trong một gia đình nông dân, cha me ̣ đau yế u, em gái bi ̣ bệnh nan y, gia đình lâm vào
khó khăn, nợ nầ n chồ ng chấ t. Là người con lành lặn duy nhấ t trong gia đình, niề m hy vọng cuố i
cùng của cha me ̣, có những lúc em đã muố n từ bỏ giảng đường đại học để đi làm giúp cha me ̣
bớt khó khăn về kinh tế . Lầ n đầ u được tiế p xúc với máy tính là năm lớp 6, 3 học sinh cùng thực
hành trên một chiế c máy tính cũ kỹ. Năm lớp 11, vì thấ y em quá đam mê máy tính nên cha em đã
vay tiề n mua cho em một cái laptop cũ, em mãi mãi không bao giờ quên ngày hạnh phúc đó, cầ m
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chiế c máy tính trên tay mà nước mắ t lã chã rơi trong nụ cười hạnh phúc của cha me ̣. Cũng từ
đó, em có hiể u biế t sâu hơn về ngành máy tính, lập trình, thiế t kế đồ họa. Em sẽ dành một khoản
tiề n học bổ ng để đóng học phí và chỉ trả cho phí sinh hoạt để cha me ̣ không còn phải chạy vạy
khắ p nơi kiế m tiề n cho em ăn học nữa. Em mơ ước tố t nghiê ̣p sẽ trở thành một nhà thiế t kế web
chuyên nghiê ̣p, viế t tiế p ước mơ kỹ sư còn giang dở của cha mình” – Em Trần Thị Anh Thư,
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Ngành Kỹ thuật Máy tính, Đại học Cần Thơ, một
trong 80 nhận được học bổng chia sẻ.
Về Trung tâm Giáo du ̣c Phát triể n (CED): Ra đời năm 2011, hoa ̣t đô ̣ng trong hai liñ h vực
chiń h là giáo du ̣c và phát triể n với nhiề u sáng kiế n thúc đẩ y những cải cách trong giáo du ̣c ở Viê ̣t
Nam. Chương triǹ h Ho ̣c bổ ng Nữ sinh (http://hocbongnusinh.com ) 5 năm qua đã cung cấ p các
hỗ trơ ̣ tài chiń h, nhằm thu hút nữ sinh theo học những ngành mà nam giới thường chiếm ưu thế.
Cho đến nay chương trình hỗ trợ 300 nữ sinh đủ tiêu chuẩn vài đại học nhưng gặp khó khăn về
tài chính khi theo học các ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính và công nghệ
thông tin từ 10 trường Đa ̣i ho ̣c ta ̣i các thành phố lớn trên cả nước.
Về Microsoft: Ra đời năm 1975, Microsoft là nhà cung cấ p hàng đầ u thế giới ề phầ n mề m, dich
̣
vu ̣ và các giải pháp công nghê ̣ quy mô toàn cầ u nhằ m giúp các doanh nghiê ̣p và cá nhân phát huy
tố i đa khả năng và tiề m năng của mình dựa trên các thành tựu khoa ho ̣c công nghê ̣ mới nhấ t.
Về ho ̣c bổ ng Microsoft YouthSpark: Cung cấ p hỗ trơ ̣ tài chiń h 600 USD/năm cho 80 nữ sinh
tài năng đươ ̣c tuyể n cho ̣n từ 8 trường Đa ̣i ho ̣c lớn ở Viê ̣t Nam là :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Bên ca ̣nh hỗ trơ ̣ tài chính, các em nữ sinh còn đươ ̣c cung cấ p các cơ hô ̣i đinh
̣ hướng nghề
nghiê ̣p, cải thiê ̣n ngoa ̣i ngữ, tin ho ̣c và kỹ năng mề m cùng các chuyên gia là các CEO, chuyên
gia công nghê ̣ từ Microsoft và các công ty, tâ ̣p đoàn công nghê ̣ hàng đầ u ở Viê ̣t Nam, giúp các
em sẵn sàng tham gia vào thi ̣ trường lao đô ̣ng trong ngành Khoa ho ̣c Máy tiń h và Công nghê ̣
Thông tin.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập website http://hocbongnusinh.com hoặc liên hệ: Bà
Hà Thị Thương, cán bộ chương trình, điện thoại : (84-4)3 562 7494 (máy lẻ 104); email :
thuonght@ced.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRAO HỌC BỔNG
Giới thiệu:
Microsoft Việt Nam hợp tác với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) để trao 80 suất
học bổng cho nữ sinh theo học ngành Khoa học máy tính và ngành Công nghệ thông tin tại một
số trường Đại học ở các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng với mức hỗ
trợ $600/ em/ năm được lựa chọn từ các trường Đại học dưới đây:
1. Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội
2. Đại học Bách Khoa Hà Nội
3. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
4. Đại học Cần Thơ
5. Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
6. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
7. Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
8. Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
Tháng 11/2016, Trung tâm và Microsoft Việt Nam cùng với 8 trường đại trên học phỏng vấn và
lựa chọn được 80 em đủ điều kiện để nhận chương trình học bổng Microsoft YouthSpark.
Mục tiêu:
 Trao học bổng Microsoft YouthSpark cho các nữ sinh xuất sắc ngành công nghệ thông
tin;
 Tạo cơ hội cho các bạn nữ sinh trong chương trình học bổng làm quen, giao lưu và chia
sẻ;
 Trang bị một số kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin và quản lý thời gian cho các nữ
sinh trong chương trình.
Thành phầ n tham dư ̣:
1. Bạch Tường Trí – Audience Evangelism Manager, MS

2. Trần Hoàng Việt Nguyên – Education Business Development Manager, MS
3. Trần Đức Dũng, Tổng Giám đốc, ASIA
4. Ông Nguyễn Tuấn Hoa tiến sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học về Công nghệ thông tin

4.
5.
6.
7.

Đại diện Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Đại diện trường Đại học Công nghê Thông tin – Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh
Các em nữ sinh nhận học bổng Microsoft YouthSpark
Các bạn sinh viên khác (30-40 bạn)

Chương trình:
Thời gian: 8h – 12h ngày 6/1/2017
Địa điểm: Phòng A 116, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc Gia HCM
Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

PHẦN I : LÊ TRAO HỌC BỔNG MICROSOFT YOUTHSPARK & ĐINH
HƯỚNG NỮ SINH
̣
7h30 – 8h00

Đón tiếp, đăng ký

8h00 – 8h05

Giới thiệu chương trình, giới thiệu đại biểu
Phát biểu khai mạc

8h05 – 8h10

Trường Đại học Công nghê Thông
tin – Đại học Quốc Gia Hồ Chí
Minh
Đại diện trường Đại học Công nghê
Thông tin – Đại học Quốc Gia Hồ
Chí Minh
Bà Tô Kim Liên và đại diện trường
ĐH

8h10 – 8h30

Trao chứng nhận học bổng và hoa cho các nữ sinh

Trần Hoàng Việt Nguyên –
Education Business Development
Manager, MS
và đại diện trường ĐH

8h30 – 8h35

Đại diện sinh viên được nhận học bổng phát biểu

1 đại diện sinh viên

Các em sinh viên trong chương trình, giới thiệu và
làm quen – trò chơi
8h35 – 9h00

Giới thiệu về chương trình học bổng Microsoft
YouthSpark (chiếu video + một số yêu cầu của
chương trình)

Bà Hà Thị Thương

9h00 – 10h00

10h00- 10h15

Các chương trình giáo dục, hỗ trợ sinh viên của
Microsoft

Giải lao

Bạch Tường Trí – Audience
Evangelism Manager
Trần Hoàng Việt Nguyên – Education
Business Development Manager
Toàn bộ

PHẦN II : TỌA ĐÀ M & TẬP HUẤN KỸ NĂNG MỀM
10h15 – 10h45

Tại sao phải lập kế hoạch và quản lí thời gian?

Bà Tô Kim Liên

10h45 – 11h10

Bài tập: Bạn đang sử dụng thời gian như thế nào?

Bà Hà Thị Thương

Tọa đàm với các diễn giả: “Quản lí thời gian và
lập kế hoạch phát triển bản thân”

1.Bà Tô Kim Liên

11h10 – 12h00
-

12h00

Chia sẻ từ các nhà tuyển dụng về kỹ năng
quản lý thời gian để có thể làm việc hiệu quả,
đạt kết quả cao nhất trong công việc
Những cách nào để có thể sử dụng thời gian
hiệu quả nhất?
Sinh viên cần chuẩn bị gì để phát triển năng
lực và sẵn sàng làm việc ngay sau khi ra
trường?

Bế mạc chương trình / Chụp ảnh lưu niệm

2.Ông Nguyễn Tuấn Hoa tiến sĩ Viện
Hàn Lâm Khoa học về Công nghệ
thông tin

3.Ông Trần Đức Dũng, Tổng Giám
đốc, ASIA

Toàn bộ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập website http://hocbongnusinh.com hoặc liên hệ: Bà
Hà Thị Thương, cán bộ chương trình, điện thoại : (84-4)3 562 7494 (máy lẻ 104); email:
thuonght@ced.edu.vn

