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THƯ NGỎ 1 
 

 

XÂY DỰNG CẦU NỐI - ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN 

 

Kính gửi Quý công ty, 

 

Việt Nam đang trên con đường hòa mình vào sự 

phát triển mạnh mẽ của thế giới. Nhiều doanh nghiệp 

lớn của Việt Nam cũng dần trong quá trình hoạch 

định chiến lược kinh doanh mới để không chỉ giữ vị trí 

dẫn đầu ở thị trường trong nước mà còn vươn ra thị 

trường khu vực và quốc tế. Theo báo cáo gần đây 

nhất vào năm 2011-2012 của Diễn Đàn Kinh Tế Thế 

Giới (World Economic Forum), Singapore được xếp 

thứ 2 toàn cầu về năng lực cạnh tranh cấp quốc gia. 

Xu hướng toàn cầu hóa đưa đến sự cần thiết của việc 

có nhiều "cầu nối" giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt 

Nam với những trung tâm nguồn lực lớn trên thế giới, 

để tiếp cận với nguồn tri thức quốc tế và khoa học 

công nghệ tiên tiến, mà Singapore là một ví dụ tiêu 

biểu và một sự lựa chọn hàng đầu. 

 

Yplatform được thành lập để tạo nên những chiếc 

"cầu nối" như vậy. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành 

nền tảng kết nối giữa các tài năng trẻ trên toàn cầu 

với các  doanh nghiệp và tổ chức trong nỗ lực 

chung nhằm tăng cường sức cạnh tranh của Việt 

Nam ở các lãnh vực khác nhau. 

 

Dự án đầu tiên, Ysummit, diễn đàn tuổi trẻ Việt đầu 

tiên và lớn nhất tại Singapore (tháng 11/2010), đã tạo 

nên chiếc "cầu nối" giữa hơn 200 sinh viên và tri thức 

trẻ đang công tác làm việc tại Singapore với 17 

chuyên gia hàng đầu trong nhiều lãnh vực (như bà 

Phạm Chi Lan, bà Tôn Nữ Thị Ninh, tiến sĩ Vũ Minh 

Khương, v.v...)  trong cuộc thảo luận về những cơ hội 

phát triển tài năng cho Việt Nam. 

 

Tiếp nối sau đó là Thách Thức Trẻ Ychallenge 2011, 

cuộc thi quốc tế đầu tiên với đề bài là tình huống kinh 

doanh của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. 

Hợp tác với Đại Học Quốc Gia Singapore (National 

University of Singapore) và Đại Học Quản Lý 

Singapore (Singapore Management University), 

Thách Thức Trẻ Ychallenge 2011 đã tạo ra "cầu nối" 

giữa các doanh nghiệp đối tác (như Vinamilk, PNJ, 

VNG, Becamex, DongA Bank, McKinsey) với hơn 550 

sinh viên ưu tú và tri thức trẻ đang công tác làm việc 

tại những tập đoàn hàng đầu thế giới, với nhiều 

chuyên môn khác nhau, thuộc những quốc tịch 

khác nhau ở cả Singapore và Việt Nam, để xây dựng 

nên những giải pháp kinh doanh chất lượng cao cho 

những đối tác của chương trình. Thông tin về 

Ychallenge 2011 cũng xuất hiện rộng rãi trên nhiều 

phương tiện truyền thông như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, 

VietNamNet, Saigon Times, Người Lao Động, v.v... 

 

Trong không đầy 2 năm, Yplatform đã có sự phát 

triển mạnh mẽ như vậy và xây dựng được nên nhiều 

"cầu nối" hiệu quả với một mạng lưới rộng khắp các tài 

năng trẻ ở nhiều nơi, cùng với một đội ngũ các 

chuyên gia quốc tế hàng đầu trên nhiều lãnh vực. 

Quan trọng hơn hết, đội ngũ tổ chức của chúng tôi 

năng động, tâm huyết, tài năng, và nhiều kinh 

nghiệm trong việc tạo ra giá trị cho các doanh 

nghiệp đối tác để cùng nhau đồng hành phát triển. 

 

Chúng tôi xin kính mời quý công ty trở thành Đối Tác 

Doanh Nghiệp đồng hành với Thách Thức Trẻ 

Ychallenge 2012. Với hình thức tương đối khác biệt so 

với các hoạt động thông thường khác, cuộc thi là cơ 

hội đặc biệt và tuyệt vời để quý công ty tiếp cận và 

làm việc với những thí sinh xuất sắc nhất, đóng góp 

vào quá trình xây dựng chương trình sao cho phù 

hợp với doanh nghiệp của mình, đồng thời nhận 

được những giải pháp kinh doanh chất lượng cao 

mang tầm quốc tế. Đây còn là cơ hội quý giá để quý 

công ty tiếp cận với những tầm nhìn chiến lược trong 

kinh doanh thông qua sự giao lưu với các chuyên 

gia quốc tế, ban cố vấn, trường đại học và các tổ 

chức, hiệp hội doanh nghiệp ở cả trong và ngoài 

nước. 

 

Hãy tham gia cùng chúng tôi trên chặng đường này 

để chúng ta xây dựng cầu nối và đồng hành phát 

triển cùng với nhau! 

 

Trân trọng, 

 

 

 

Trần Anh Tuấn 

Giám Đốc Dự Án 

Ychallenge 

Đặng Vũ Quang Thái  

Đồng Sáng Lập/Điều Phối Viên 

Yplatform 
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QUYỀN LỢI CỦA ĐỐI TÁC  2 
 

 

Quý công ty sẽ có cơ hội cộng tác với đội ngũ nghiên cứu và biên soạn tình huống kinh doanh của 

Đại Học Quản Lý Singapore (Singapore Management University's Case Writing Initiative) nhằm 

phát triển một tình huống kinh doanh (business case study) phản ánh tình hình kinh doanh cũng 

như những cơ hội và thử thách mà quý công ty đang đối mặt ở thời điểm hiện tại. Để chiến thắng, 

các đội sẽ phải thuyết phục quý công ty và ban giám khảo bằng các giải pháp thiết thực, có tính 

sáng tạo cao cho những tình huống cụ thể được đặt ra. 

 

Đồng hành với Thách Thức Trẻ Ychallenge 2012, quý công ty sẽ được hưởng những quyền lợi đặc 

biệt sau đây: 

 

1. Tham khảo ý tưởng và giải pháp kinh doanh chất lượng cao, mang 

tầm quốc tế 

 

Các tình huống nghiên cứu (case study) sẽ dựa trên tình hình thực sự 

hay những cơ hội và thử thách của quý công ty. Các thí sinh - những 

sinh viên ưu tú đang theo học tại các đại học danh tiếng hoặc những 

tri thức trẻ đang công tác làm việc trong môi trường quốc tế năng 

động tại Singapore - được hướng dẫn bởi các chuyên gia tư vấn giàu 

kinh nghiệm - sẽ cùng nghiên cứu và đề xuất những giải pháp khả thi 

và sáng tạo cho những vấn đề đó. 

 

Không chỉ vậy, ban giám khảo và cố vấn của chương trình đều là 

những chuyên gia uy tín, các giáo sư và những doanh nhân giàu kinh 

nghiệm. Kiến thức và trải nghiệm của họ sẽ giúp hoàn thiện những 

giải pháp kinh doanh táo bạo của các thí sinh. 

 

2. Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp ở trong và ngoài nước 

 

Cơ hội đưa sản phẩm đến với thế giới 

Là một môi trường quốc tế năng động với hàng ngàn thí sinh chất 

lượng cao đến từ nhiều quốc gia, đội ngũ cố vấn học thuật chuyên 

nghiệp, những doanh nghiệp đối tác hàng đầu tại Việt Nam và 

Singapore, Thách Thức Trẻ Ychallenge 2012 sẽ đưa thương hiệu và 

sản phẩm của của quý công ty đến gần hơn với cộng đồng doanh 

nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao khả năng mở rộng thị trường 

và cơ hội hợp tác quốc tế. 

 

Cơ hội truyền thông nổi bật 

Là đối tác của cuộc thi, tên tuổi của quý công ty sẽ được biết đến qua 

nhiều kênh quảng bá như website, Facebook, YouTube, email, v.v... 

Vinamilk là đối tác doanh 

nghiệp của Thách Thức Trẻ 

Ychallenge 2011. 

Đề bài của Vinamilk về 

VFresh, một nhãn hiệu 

nước uống trái cây mới với 

nhiều cơ hội và thách thức 

về tiềm năng kinh doanh và 

thị trường, đã được giải 

quyết và hùng biện một 

cách thuyết phục bởi 2 đội 

ở vòng chung kết – bao 

gồm những sinh viên ưu tú 

và tri thức trẻ người Việt 

Nam và quốc tế đang công 

tác làm việc tại Singapore. 

Họ nằm trong số hơn 550 

thí sinh chất lượng cao ở cả 

Singapore và Việt Nam. Đội 

chiến thắng - với giải pháp 

để xuất phương pháp pha 

trộn nước ép của những 

loại trái cây khác nhau - đã 

mang lại cho VFresh 3 

hương vị hoàn toàn mới, 

nhắm vào đối tượng trẻ em 

từ 4-9 tuổi. Bên cạnh đó, 

giải pháp của họ cũng được 

đánh giá cao bởi cách trình 

bày sáng tạo, nội dung 

được hỗ trợ bởi những số 

liệu sát thực với tình hình 

kinh doanh và thị trường 

hiện tại.  
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Hơn nữa, đề tài tình huống kinh doanh (case study) của quý công ty 

sẽ là một câu chuyện thú vị để được thông tin đặc biệt trên nhiều 

phương tiện truyền thông. Năm ngoái, Thách Thức Trẻ Ychallenge 

2011 đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều báo đài hàng đầu Việt Nam 

như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VietNamNet, Saigon Times, Người Lao 

Động, v.v.... 

 

Cơ hội thể hiện trách nhiệm xã hội qua việc giúp đỡ thế hệ trẻ 

Tham gia chương trình sẽ chứng tỏ sự quan tâm của quý công ty 

trong việc phát triển thế hệ trẻ Việt Nam cũng như những giải pháp 

và cống hiến của họ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế nước nhà. 

Đây chính là minh chứng cho định hướng phát triển toàn diện hướng 

tới cộng đồng của quý công ty. 

 

3. Tiếp cận tài năng trẻ Việt Nam và quốc tế 

 

Thách thức Trẻ Ychallenge 2012 được thiết kế để thu hút một lượng 

lớn các tài năng trẻ quốc tế (người Việt Nam cũng như người nước 

ngoài) đang học tập hay công tác tại Singapore nhưng luôn có mong 

muốn sử dụng năng lực của mình đóng góp nâng vị thế cạnh tranh 

của doanh nghiệp Việt Nam. Với khả năng và tâm huyết đó, chúng 

tôi tin rằng những tài năng trẻ này có thể đóng góp cho sự phát triển 

của quý công ty và đây là cơ hội tuyệt vời để quý vị tiếp cận đến 

nguồn nhân lực chất lượng cao này. Ngoài việc có truy cập đến CV 

của toàn bộ thí sinh, quý công ty còn có cơ hội đặc biệt trong việc 

xây dựng thiết kế chương trình (sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế 

của quý công ty) và nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp gần gũi với các thí 

sinh xuất sắc nhất, điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể gây ấn 

tượng mạnh mẽ với những tài năng ưu tú này. 

  

4. Xây dựng quan hệ với các chuyên gia quốc tế và doanh nghiệp đối tác tiềm năng 

 

Với mạng lưới cố vấn và chuyên gia hàng đầu ở nhiều ngành nghề, đồng hành cùng với Thách 

Thức Trẻ Ychallenge 2012 cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu gắn kết cho quý công ty với những 

công ty đối tác tiềm năng, các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư có triển vọng, cũng như 

những giáo sư hàng đầu từ Đại Học Quốc Gia Singapore (National University of Singapore) và Đại 

Học Quản Lý Singapore (Singapore Management University). 

  

 Bên cạnh đó, giải pháp này 

cũng đã được trình bày cho 

khán giả ở cả Singapore và Việt 

Nam, nhận được tư vấn về 

chiến lược kinh doanh từ đội 

ngũ chuyên gia quốc tế trong 

vai trò giám khảo và cố vấn 

học thuật - họ đến từ nhiều 

ngành nghề khác nhau và có 

nhiều năm kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp.  

Xuyên suốt chặng đường đồng 

hành cùng với Thách Thức Trẻ 

Ychallenge 2011, thương hiệu 

Vinamilk lẫn nhãn hàng VFresh 

đã được hiện diện và quảng bá 

rộng khắp trên các kênh truyền 

thông của Ychallenge như 

website, Facebook, YouTube, 

email,... và nhiều báo đài như 

Tuổi Trẻ, Thanh Niên, 

VietNamNet,... 

Tiếp nối thành công đó, đề tài 

về Vinamilk đã được đưa vào 

giảng dạy và phân tích ở Đại 

Học Quản Lý Singapore 

(Singapore Management 

University), nơi hội tụ của 

nguồn nhân lực  xuất sắc và 

lãnh đạo doanh nghiệp trong 

tương lai. 
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3 GÓI TÀI TRỢ (có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu từng công ty) 
 

 
 

 

ĐỐI TÁC 

BẠCH KIM 

(có thực hiện 

case study) 

ĐỐI TÁC 

VÀNG 

ĐỐI TÁC 

BẠC 

Mức hỗ trợ tài chính đề xuất 

(số tiền và chi tiết của các gói có thể được điều chỉnh 

sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của công ty đối tác) 

3000-3500 

USD 
1800-2000 

USD 
800 USD 

1 Là đối tác duy nhất trong lĩnh vực ngành nghề của mình (không có đối thủ 

cạnh tranh trực tiếp tham gia Ychallenge 2012) 
  

 

2 Được xây dựng tình huống kinh doanh (hợp tác với Singapore Management 

University's Case Writing Initiative) Đ
ẶC BIỆT 

  
 

3 Tiếp cận và làm việc trực tiếp với các thí sinh xuất sắc nhất (với đề bài case 

study của công  ty) Đ
ẶC BIỆT 

  
 

4 Giải pháp kinh doanh chuyên sâu, chất lượng cao, mang tầm quốc tế (được 

hỗ trợ bởi các chuyên gia học thuật và kinh doanh) Đ
ẶC BIỆT 

  
 

5 Quảng bá thương hiệu ra thế giới: case study về công ty đến với tri thức trẻ 

quốc tế và chuyên gia quốc tế (case study có thể được giảng dạy/phân tích ở 

các đại học  hàng đầu Singapore/thế giới) Đ
ẶC BIỆT

 

  

 

6 Quảng bá thương hiệu ở trong nước: hiện diện nổi bật trên các phương tiện 

truyền thông (đặc biệt qua buổi lễ chung  kết) 
  

 

7 Ảnh hưởng đặc biệt trong việc xây dựng và thiết kế nội dung của Ychallenge 

2012 sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp Đ
ẶC BIỆT 

  
 

8 Hoạt động riêng tổ chức bởi công ty (kết hợp với Ychallenge 2012) 
   

9 Ưu tiên cao trong việc hợp tác chặt chẽ ở các hoạt động tương lai của 

Yplatform (mạng lưới tài năng trẻ và chuyên gia quốc tế) Đ
ẶC BIỆT 

  
 

10 Truy cập vào CV của các thí sinh và khán giả (sinh viên ưu tú cũng như tri thức 

trẻ đang công  tác làm việc ở những tập đoàn hàng đầu) 
  

 

11 Cơ hội giao lưu / đối thoại với cố vấn, ban giám khảo, chuyên gia, thí sinh, tri 

thức trẻ, doanh nghiệp/hiệp hội đối tác (ở Singapore và Việt Nam) Đ
ẶC BIỆT 

  
 

12 Được đặt quầy thông tin, băng-rôn, cũng như phân phối các tài liệu quảng 

bá/sản phẩm (ở buổi lễ chung kết / các sự kiện khác) 
   

13 Thông tin từ đối tác được gửi qua email đến với tất cả thí sinh và khán giả của 

chương trình 
  

 

14 Thông tin về đối tác trên sổ tay thông tin của Ychallenge 2012    

15 Quảng bá hình ảnh trước thềm sự kiện (website, Facebook, video clip, tư liệu 

quảng cáo, ngày hội thông tin, các hoạt động khác, v.v... 
   

16 Quảng bá hình ảnh trong buổi lễ chung kết và các sự kiện khác (phông nền, 

băng-rôn, giới thiệu bởi MC, video clip, thông cáo báo chí chính thức của 

chương trình, v.v...) 
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5 LIÊN HỆ 4  

 

 

Nguyễn Thùy Phương 

Trưởng Ban Đối Ngoại 

(+65) 8404 4250 

phuong.nguyen@yplatform.vn 

 

 

Trần Anh Tuấn, Daniel 

Giám Đốc Dự án, Ychallenge 

(+65) 9655 2346 

daniel.tran@yplatform.vn 

Đặng Vũ Quang Thái 

Đồng Sáng Lập/Điều Phối Viên, Yplatform 

(+65) 9037 5452 

thai.dang@yplatform.vn

 


