Nhà sáng lập

Nhà đồng hành
Cục Quản lý và Giám sát
Kế toán và Kiểm toán

Học bổng Thắp Sáng Tương Lai 2021 (Mùa 9)
Lighting Up Your Future (LUYF) 2021 (Gen 9)
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TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUAN LUYF

1. Giới thiệu chương trình

Thông điệp - Sứ mệnh
• Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai (LUYF) được thành lập từ
năm 2012 trên cơ sở sáng kiến của Deloitte Việt Nam, với sự
đồng tổ chức của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc
(ACCA).
• LUYF ra đời với sứ mệnh trao niềm tin và truyền cảm hứng cho
thế hệ trẻ có ý chí vượt khó để vươn tới thành công.

© 2021 Deloitte Vietnam Co. Ltd.

Tôn chỉ hoạt động
• Trao cho sinh viên cơ hội thắp sáng và theo đuổi ước mơ nghề
nghiệp, hướng tới xây dựng tương lai tươi sáng.
• Hỗ trợ phát triển kiến thức, kỹ năng cho sinh viên trong mạng
lưới, góp phần tạo ra những nhân lực có năng lực chuyên môn
và hệ kỹ năng vững chắc, đáp ứng với nhu cầu của thị trường
lao động.
• Gieo mầm những giá trị của sự tử tế trong lòng thế hệ trẻ, để
họ trở thành những đại sứ tạo ảnh hưởng, truyền động lực cho
các bạn sinh viên có hoàn cảnh như họ.

2. Ý nghĩa LUYF 2021

KỶ NIỆM 30 NĂM
NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Deloitte Việt Nam luôn tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội
cộng đồng, cùng một số công ty và hiệp hội nghề nghiệp, đồng
hành cùng nỗ lực hướng tới việc phát triển nguồn nhân lực cho
ngành nghề đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng với trình
chuyên môn cao.

NÂNG TẦM WORLDCLASS

“Kết nối để tỏa sáng giá trị”

Bắt đầu từ mùa 8, LUYF được nâng tầm trở thành chương trình
chủ đạo của WorldClass, một sáng kiến của Deloitte toàn cầu
nhằm tạo ra những tác động tích cực đến hàng triệu người
thông qua giáo dục đào tạo. Theo đó, đối tượng, phạm vi và các
tiêu chí lựa chọn ứng viên của Quỹ đã có những thay đổi lớn,
hướng tới những học sinh, sinh viên có ý chí vươn lên trong cuộc
sống trên cả nước, bao gồm những sinh viên khuyết tật.
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3. Những con số / hoạt động nổi bật

9
>500
121k

năm kiến tạo giá trị ảnh hưởng

Chia sẻ cùng Chủ tịch Quỹ

Sinh viên nhận học bổng

Mentor Hub

Học sinh sinh viên được tiếp cận với LUYF

Workshop & chia sẻ trực tuyến
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4. Câu chuyện truyền cảm hứng

Chị Phạm Thị Hương – Học bổng
Thắp sáng tương lai G1
Nhân viên Kiểm toán, Deloitte
Việt Nam
Kiểm toán viên khuyết tật đầu
tiên tại Việt Nam

Anh Thân Trung Liệt – Học
bổng Thắp sáng tương lai G2
Giám đốc Phòng giao dịch
Nguyễn Hữu Cảnh, Công ty Cổ
phần Chứng khoán SSI

Chị Mai Hồng Nhung – Học bổng Thắp
sáng tương lai G2
Trưởng phòng Kiểm toán, Deloitte Việt
Nam
ICAEW Chartered Accountant đầu tiên tại
Việt Nam

Anh Nguyễn Ngọc Sơn – Học bổng
Thắp sáng tương lai G2
Trưởng phòng Phân tích Bán lẻ,
Vietcombank
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CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUAN LUYF

1. Số lượng và đối tượng tham gia học bổng

Khu vực vùng núi phía Bắc
20
(Tập trung vào Đại học Thái Nguyên)

Hà Nội
40

ĐỐI TƯỢNG
1) Sinh viên năm 1, 2, 3 thuộc khối ngành Kinh tế, Công nghệ thông
tin, Luật của các trường Đại học/Cao đẳng/Nghề trên cả nước
2) Vượt khó trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành tích học tập tốt
3) Ưu tiên các sinh viên
o Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
o Có ý tưởng về các dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về
cộng đồng
***Học sinh, sinh viên khuyết tật thuộc mạng lưới Trung tâm Khuyết
tật và Phát triển - DRD Vietnam và Trung tâm Nghị lực sống

Lên đến 150 Học bổng

Khu vực Miền Trung & Tây Nguyên
10
(Tập trung vào Đại học Tây Nguyên và
Đại học Quy Nhơn)

DRD Việt Nam
10
TP. Hồ Chí Minh
40

Khu vực ĐBSCL
15
(Tập trung vào Đai học Trà Vinh và An Giang)
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2. Quyền lợi học bổng
Tổng giá trị: 25.000.000 VNĐ
• 3.000.000 VNĐ tiền mặt
• 7.000.000 VNĐ học phí (chương trình đào tạo đại học/tiếng Anh chuyên ngành/ACCA/Chứng chỉ học thuật khác do sinh viên lựa chọn)
• Các chương trình phát triển kỹ năng và kỳ thực tập tại các công ty tư vấn kiểm toán và một số ngân hàng lớn.
Chuỗi hoạt động thiện nguyện: tạo ảnh
hưởng trực tiếp đến cộng đồng cho các
bạn sinh viên nhận học bổng

Các khóa đào tạo trực tuyến miễn phí liên quan
đến các kỹ năng cần thiết cho tất cả các bạn
sinh viên nộp đơn tham dự học bổng
Khóa đào tạo,
thực tập, kỹ năng
mềm tại Deloitte,
ACCA và các đơn
vị đồng hành

Được nhận đặc quyền trực tiếp tham gia
Mentor Hub – chương trình tư vấn từ
các chuyên gia tại Deloitte và các đối
tác về kinh nghiệm phát triển bản thân,
phát triển nghề nghiệp cho các bạn sinh
viên nhận học bổng

1 tháng thực tập tại Deloitte và các đối tác
đồng hành cho các bạn sinh viên được nhận
học bổng

Các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, kiến
thức cho các bạn sinh viên nhận học bổng
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3. Những thay đổi trong mùa 9
Cách thức nộp đơn
Vòng 1: Nộp đơn xét tuyển – Thời lượng mỗi ứng viên dành cho đơn này 3-5 phút:
Cung cấp và điền các thông tin cơ bản trên google form (họ tên, trường, khối ngành, điểm học kỳ gần nhất hoặc
điểm thi đại học, Quê quán, email, số điện thoại,v.v…).
Thông tin tương tự như những mùa trước và loại trừ các khoản cung cấp giấy tờ xác minh trong giai đoạn này.
Vòng 2: Phỏng vấn – Final assessment
- Gửi bài luận (1000 từ)
- Gửi các thông tin xác thực liên quan hoàn cảnh (giấy khám bệnh, giấy chứng nhận hộ nghèo …) để đến tham
gia phỏng vấn
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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

TỔNG QUAN LUYF

1. Lộ trình
Bước 1.Đầu tháng 7/2021
▪ Thống nhất kế hoạch hoạt động cho 2021
▪ Mời tài trợ

Bước 2. Tháng 7-8/2021

▪ Truyền thông
▪ Tiếp nhận/rà soát hồ sơ
▪ Phỏng vấn cuốn chiếu
Ghi chú: Do tình hình dӏch Covid, thӡi hҥn nӝp hӗ sѫ ӭng
tuyӇn hӑc bәng ÿѭӧc gia hҥn ÿӃn ngày 8/9/2021.

Bước 3. Trước 15/9/2021
▪ Hoàn tất xác minh hồ
sơ & thông báo kết quả

Bước 4. Ngày 21/9/2021
▪ Trao học bổng

21/9/2021
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2. Hình thức triển khai
HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐẠO:
SERIES TALKSHOW TRUYỀN CẢM HỨNG
Chủ đề: Trò chuyện với diễn giả về các chủ đề hữu ích với sinh
viên & truyền thông về giá trị của LUYF
Khách mời: 1 MC, 1 diễn giả từ Deloitte, 1 diễn giả từ
ACCA/đơn vị đồng hành, 1 bạn Alumni thành công, (optional)
1 bạn KOL có ảnh hưởng với giới trẻ
Cách thức:

• Tổ chức trực tiếp trong khuôn khổ Ngày hội tuyển dụng/Sự
kiện nội bộ của trường đại học
• Tổ chức trực tuyến livestream trên fanpage LUYF và các
fanpage trường đại học
• Truyền thông qua kênh trường để mời giảng viên và sinh
viên cùng tham dự
Thời gian triển khai: 2 tuần/lần, kéo dài từ tháng 7 – tháng
8/2021
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2. Hình thức triển khai (tiếp)

Tham quan
công ty

Chia sẻ cùng
chuyên gia - LUYF
Mentor Hub

Truyền thông chính thống
trên báo chí – truyền hình

HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG
15

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

TỔNG QUAN LUYF

Vai trò của nhà đồng hành
LUYF có sự tham gia bảo trợ của Cục Kế toán kiểm toán, và một số công ty kiểm toán lớn.

ĐỀ XUẤT
Đề nghị nêu rõ số lượng sinh viên
hỗ trợ học bổng và/hoặc thực tập
•

Đóng góp bằng tiền: 10
triệu/suất (từ 5 suất trở lên)

•

Tiếp nhận sinh viên thực tập tại
doanh nghiệp và chỉ định
mentor (VD: 1 mentor/3-5 sinh
viên)

•

Cho phép sử dụng logo doanh nghiệp để công
bố là nhà đồng hành chương trình/ Quảng bá
thương hiệu qua các kênh báo chí; website các
doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội, đơn vị
hỗ trợ

HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ
ĐÓNG GÓP

Có thể lựa chọn tham gia hoặc
không:
•

Tham gia phỏng vấn, lựa chọn
sinh viên đạt học bổng

•

Trao học bổng trực tiếp tại
Lễ trao học bổng thường niên

•

Tham gia các hoạt động cộng
đồng
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
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