
 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI 
 

KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ SỐ 2020 
 

Ngày 29 tháng 11 năm 2020 

 

1. Hoạt động: Chương trình chuyên đề “Hành trang kỹ năng số và tương lai việc làm” 

hỗ trợ bởi dự án Lập trình Tương lai cùng Google 

2. Đối tượng: Học sinh, sinh viên thuộc trường Đại học Cần Thơ 

3. Thời gian: Ngày 29 tháng 11, năm 2020 

4. Địa điểm: Khu II, Đại học Cần Thơ, Tp. Cần Thơ 

 

Thời gian  Hoạt động chính 

Buổi sáng 

7:30 – 8:00 Đăng ký và đón tiếp đại biểu, khách mời. 

8:00 – 8:30 

Khai mạc 

 Giới thiệu đại biểu, khách mời. 

 Phát biểu của đại diện trường ĐHCT 

 - Phát biểu của đại diện Dariu 

8:30 – 11:00 

Chuyên đề 1: Hành trang kỹ năng thiết yếu trong thời đại số 

 Quy mô: 1,000 học sinh & sinh viên 

 Địa điểm: Hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ 

 Đối tượng: Học sinh trường THSP, sinh viên Khoa Xã Hội 

& Nhân Văn, sinh viên Khoa Sư Phạm. 

 Nội dung: 

o Cập nhật làn sóng công nghệ và những biến đổi về 

bản chất việc làm  

o Trang bị kiến thức về tương lai việc làm lĩnh vực 

công nghệ số & định hướng nghề nghiệp  

o Trang bị và định hướng tới học sinh các kỹ năng 

thiết yếu của công dân số trong kỷ nguyên số 

 Diễn giả: 

o Ms. Hà Thị Tú Phượng 

 Sáng lập viên & Giám đốc điều hành 

METUB Network – đối tác được chứng 

nhận của Youtub tại Việt Nam, phát hành 



nội dung số và mạng lưới đa kênh 

YouTube. 

 Top 30 Under 30 của Forbes năm 2018, 1 

trong 8 Đại sứ sinh viên Google tại Việt 

Nam 2013 

 lĩnh vực Khởi nghiệp (danh sách 30 người 

trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam 

do Forbes bình chọn) 

o Ms. Nguyễn Tuyết Trâm  
 Đối tác chiến lược kinh doanh mảng nhân 

sự và Giám đốc mảng đào tạo và phát 

triển nhân tài cho Việt Nam Cluster (VN, 

Cambodia) tại Schneider Electric Việt 

Nam. 

 Từng là người trẻ nhất nắm giữ chức vụ 

chiến lược (Giám đốc chiến lược Tuyển 

dụng) tại Techcombank. 

 

11:00 -14:00 Nghỉ trưa – Ăn trưa nhẹ cùng BTC 

Buổi chiều 

13:30 - 16:00 

Chuyên đề 2: Thẩm định & thông hiểu thông tin trực tuyến 

(News & Media Literacy) 

 Đối tượng: 250 – 300 sinh viên ngành Hướng dẫn viên du 

lịch & Việt Nam học – Khoa Xã hội Nhân văn 

 Địa điểm: Hội trường Khoa Sư Phạm 

 Nội dung:  

o Nhận biết thông tin và đánh giá, kiểm chứng thông 

tin trực tuyến tin câỵ 

o Khám phá những công cụ thẩm định video, hình ảnh 

và có cái nhìn đa chiều về sự tinh vi của công nghệ 

trong thế giới thông tin trực tuyến. 

o Thực hành sử dụng và chọn lọc thông tin 

 Diễn giả/ Giảng viên dự kiến: Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
o Giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông, Đại học 

Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM 

o Giảng viên dự án Thông hiểu thông tin - News 

Literacy hỗ trợ bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại 

Tp.HCM 

 



  Chuyên đề 3: Kỹ năng dành cho học sinh viên ngành Sư 

phạm Tin học 

Lập trình cùng MicroBit 

 Đối tượng: 200 sinh viên Ngành Sư phạm Tin học 

 Địa điểm: Hội trường 4, lầu 8, Nhà Điều hành 

 Nội dung:  Chuyên đề “Lập trình cùng MicroBit” 

o Làm quen với mạch lập trình MicroBit 

o Tương tác với màn hiển thị trên MicroBit 

o Tổng hợp các câu lệnh về hiển thị 

o Điều khiển nút nhấn trên MicroBit 

o Tương tác giữa MicroBit và hành vi người dùng 

 Giảng viên: Tiến sỹ Lê Trọng Nhân 

o Giảng viên Khoa Kỹ thuật Máy tính, Đại học Bách 

Khoa Tp.HCM 

o Cố vấn và giảng viên dự án Phổ cập tin học – lập 

trình của Quỹ Dariu 

 

   Chuyên đề 4: Kỹ năng số dành cho sinh viên ngành Sư 

phạm 

 Đối tượng: 300 - 500 sinh viên Ngành Sư phạm 

 Địa điểm: Hội trường Khoa Dự Bị Dân Tộc 

 Nội dung: Chuyên đề “Tư duy thiết kế” (Design thinking) 

o Nắm vững quy trình 5 bước của tư duy thiết kế: 

Thấu cảm - Xác định vấn đề - Xây dựng ý tưởng - 

Làm mẫu thử - Thử nghiệm 

o Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các bước để thay đổi 

tư duy, nâng cao hiệu quả công việc 

 Giảng viên: Anh Võ Nguyễn Hoàng Lâm – Giám đốc đào 

tạo Arkki Việt Nam (Chương trình giáo dục sáng tạo được 

Chính phủ Phần Lan công nhận). 

 


