
HỌC TẬP TRỌN ĐỜI
TRONG KỶ NGUYÊN KHAI SÁNG TOÀN CẦU



I. Giới thiệu
VLAB thành lập năm 2017
sau khi tách ra khỏi Vietnam Report  

 Vietnam Report (VNR) – 
Nơi câu chuyện của 
chúng tôi bắt đầu
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Để tiếp tục sứ mệnh của mình tại Việt Nam, 
chúng tôi đã thành lập Công ty Cổ phần Sáng 
tạo Việt Nam VLAB để kết nối các thế hệ kế cận 
của doanh nhân Việt Nam; những học sinh Việt 
thông minh, chăm chỉ và có chí hướng nghiệp 
sớm; với các trường đại học danh tiếng tại Mỹ.
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Tuyển chọn các tài năng trẻ xuất sắc của Việt Nam để 
tham gia các chương trình học tập đẳng cấp toàn 
cầu.
Kế thừa những kết nối sâu sắc với những lãnh đạo 
xuất chúng đến từ cộng đồng các doanh nghiệp lớn 
của Viêt Nam và cả thế hệ con cháu của họ, những 
học sinh mang trong mình ước mơ được bay cao bay 
xa.
Được các nhà lãnh đạo ưu tú thế giới như Thống đốc 
Michael Dukakis, Giáo sư đại học Harvard Thomas 
Patterson, Giáo sư Đại học MIT Alex Paul “Sandy’ 
Pentland và ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Điều 
hành Viện Michael Dukakis và Diễn đàn Toàn cầu 
Boston) tin tưởng tin tưởng lựa chọn làm điểm kết 
nối giữa học sinh Việt Nam và các tổ chức giáo dục 
Hoa Kỳ.

VLAB 
hiện là 
đơn vị 
duy nhất
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Tuyển chọn và bồi dưỡng 
những tài năng trẻ xuất sắc 
của Việt Nam để tạo nên 
những nhà sáng tạo, những 
nhà lãnh đạo trong kỷ nguyên 
khai sáng toàn cầu.



III. Đối tác chính

Viện Lãnh đạo Đổi mới và Sáng tạo 
Michael Dukakis (MDI) – Hoa Kỳ

Diễn đàn Toàn cầu Boston – 
Boston Global Forum (BGF) – Hoa Kỳ

Tổ chức Đánh giá – Xếp hạng 
Vietnam Report (VNR)

 

Viện MDI được thành lập năm 2017 tại Loeb 
House, Đại học Harvard với Ban lãnh đạo 
gồm: Giáo sư Michael Dukakis (Chủ tịch 
Viện), Ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc 
Viện) và các thành viên chính: Giáo sư Nazli 
Choucri (Đại học MIT), Giáo sư Thomas 
Patterson (Đại học Harvard), Giáo sư David 
Silbersweig (Đại học Harvard) và Giáo sư 
Alex Pentland (Đại học MIT).

Diễn đàn Toàn cầu Boston, được thành lập năm 2012 
tại thành phố Boston bang Massachusetts Hoa Kỳ, 
đồng sáng lập kiêm chủ tịch là Giáo sư Michael 
Dukakis, cựu ứng viên Tổng thống Mỹ, cựu Thống 
đốc bang Massachusetts, các giáo sư John Quelch 
và Thomas Patterson của Đại học Harvard; và ông 
Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập đầu tiên của Báo 
Vietnamnet, hiện là CEO và Tổng biên tập của BGF. 
Diễn đàn Toàn cầu Boston là nơi tập hợp các lãnh 
đạo, các nhà chiến lược xuất sắc, và các nhà đổi 
mới kiệt xuất với mục tiêu góp phần vào công 
cuộc Tái định hình thế giới hướng đến Kỷ nguyên 
Khai sáng Toàn cầu, và Xây dựng Xã Hội Trí tuệ 
Nhân tạo.

Vietnam Report được thành lập năm 2007 tại 
Hà Nội, Việt Nam. VNR là tổ chức tiên phong và 
uy tín của Việt Nam trong các đánh giá và xếp 
hạng doanh nghiệp toàn quốc và theo các 
ngành hàng kinh tế trọng điểm. Các bảng xếp 
hạng nổi tiếng của VNR có thể kể đến như 
VNR500 (Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam); FAST500 (Top 500 doanh nghiệp tăng 
trưởng nhanh nhất Việt Nam) và Pro�t500 
(Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam).



Định hướng nghề nghiệp, học thuật và Tư 
vấn chi tiết lộ trình và cách thức để nộp hồ sơ 
vào những trường đại học TOP của Mỹ (TOP 
1-30, TOP 30 – 50, TOP 100) với môi trường 
giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu 
nước Mỹ và trên toàn thế giới.

 

IV. DỊCH VỤ
1. TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC

Mục tiêu:



Dịch vụ hỗ trợ:

 

 
 

 

 

  

 

Tư vấn đạt kết quả cao trong các 
kỳ thi được chuẩn hóa như 
SAT/ACT, IELTS/TOEFL.

Tư vấn xây dựng Hồ sơ ngoại 
khóa ấn tượng: tham gia nhiều 
dự án khoa học; câu lạc bộ kinh 
doanh; câu lạc bộ thể thao, âm 
nhạc, nghệ thuật; các hoạt động 
xã hội như từ thiện, tình nguyện 
viên… 

Phát triển tiềm năng và tố chất để trở thành nhà lãnh đạo 
toàn cầu, người có thể tạo ra sự thay đổi cho cộng đồng và 
thế giới. Được tư vấn định hướng phát triển năng lực, 
hướng nghiệp đại học và sau đại học phù hợp với con 
người, đam mê, sở thích và điểm mạnh từ Hội đồng cố vấn 
và tư vấn trực tiếp là các Giáo sư, các nhà sáng tạo công 
nghệ, các nhà chiến lược hàng đầu, các nhà tư tưởng lớn, 
các lãnh đạo xuất chúng đến từ Viện Lãnh đạo và Đổi mới 
Sáng tạo Michael Dukakis, Diễn đàn toàn cầu Boston, Mạng 
Sáng Tạo Xã Hội Trí Tuệ Nhân Tạo (AIWS) và các tổ chức, 
các trường đại học danh tiếng Harvard, MIT…, như Giáo sư 
Thomas Patterson (Harvard Kennedy School), Giáo sư Alex 
Pentland (MIT), Giáo sư John Quelch (Harvard Business 
School) … 

Xây dựng lộ trình chuẩn bị 
và chiến lược (Master Plan) 
thiết kế riêng cho từng 
ứng viên về học thuật 
(GPA, SAT/ACT, IELTS/TOE-
FL) và kỹ năng mềm về 
quản lý, lãnh đạo dự án 
cùng các hoạt động ngoại 
khóa. 

Tư vấn chọn trường phù 
hợp với mong muốn của 
gia đình, năng lực của học 
sinh và định hướng nghề 
nghiệp lý tưởng sau này.

Tư vấn xây dựng chiến 
lược cho dự án cá nhân với 
vai trò lãnh đạo, khơi gợi 
và khai thác sở trường/khả 
năng tiềm ẩn của học sinh; 
dựa trên thế mạnh cũng 
như liên quan đến ngành 
học của học sinh và tùy 
theo từng chương trình 
thực tế. 

Tham gia vào hệ sinh thái 
và mạng lưới kết nối của 
các ứng viên trong cùng 
cộng đồng.



2. TƯ VẤN DỊCH VỤ THỦ TỤC DU HỌC

Mục tiêu:
Hỗ trợ tư vấn gia đình và học sinh các thủ tục nộp hồ sơ vào những trường đại học TOP 
của Mỹ (TOP 1-30, TOP 30 – 50, TOP 100) với môi trường giáo dục và chất lượng đào tạo 
hàng đầu nước Mỹ và trên toàn thế giới.

 

 

 

 

Hỗ trợ nộp hồ sơ cho các trường theo 
đúng chiến thuật đề ra và theo dõi quá 
trình nộp hồ sơ và kết quả.

Hướng dẫn xin học bổng, hỗ trợ tài chính 
theo nhu cầu và năng lực của học sinh. 

Đảm bảo giúp học sinh được nhận vào 
một trong những trường mà phía gia đình 
và VLAB đã cùng thảo luận chọn.

Hướng dẫn chứng minh tài chính, minh 
bạch hoá các khoản tài chính phục vụ tốt 
cho việc nộp hồ sơ và xin visa.

Hướng dẫn phỏng vấn với trường (nếu có 
yêu cầu).

Hướng dẫn phỏng vấn visa, luyện phỏng 
vấn visa.

Hướng dẫn các thủ tục kiểm tra sức khỏe, 
tiêm phòng, …

Định hướng trước khi nhập học, chuẩn bị 
trước khi lên đường.

Dịch vụ hỗ trợ



Dành cho các cá nhân có mong muốn tìm kiếm và trải nghiệm môi trường học tập đỉnh cao, 
tham gia các chương trình dự án học thuật tầm quốc tế và tiếp cận các giáo sư hàng đầu, các 
bộ não học thuật thiên tài trên nhiều lĩnh vực như truyền thông, kinh doanh, khoa học, công 
nghệ…. 
Bên cạnh các chương trình học thuật nâng cao dài hạn như MBA - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; 
Pre-Master’s - Dự bị Thạc sĩ; MA, MSc, LLM, Med, … - Thạc sĩ chuyên ngành; MA, MSc by 
research, Mres, MPhil – Thạc sĩ nghiên cứu; PhD – Tiến sĩ, VLAB cũng hợp tác với các tổ chức 
giáo dục Đại học để cung cấp các chương trình học thuật ngắn hạn như Mini MBA, Mini 
Master’s, ,đây là các khoá học chuyên sâu ngắn hạn tập trung vào thực hành, và dành cho 
những người đã đi làm và hiện có mong muốn tìm kiếm các ý tưởng đột phá mang tính thực 
tế, các kỹ năng trong việc vận hành và quản trị doanh nghiệp.

3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
HỌC THUẬT NÂNG CAO

Dành cho các cá nhân, các nhà lãnh đạo trung, cao cấp tại các doanh nghiệp với sự tham 
gia của các nhà lãnh đạo các nước Mỹ, Nhật Bản, Bắc Âu, Liên minh châu Âu, Israel…, các 
học giả, các nhà sáng tạo quốc tế, qua đó góp phần hình thành tâm thế tư duy và tầm tư 
duy toàn cầu cho các nhà lãnh đạo tương lai Việt Nam.

4. CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO 
TRONG KỶ NGUYÊN 
KHAI SÁNG TOÀN CẦU

 

 



Giáo sư Michael Stanley 
Dukakis được cả thế giới biết 
đến với cương vị Thống đốc 
bang Massachusetts, là nhà 
lãnh đạo lâu năm nhất của 
bang, bắt đầu nhiệm kỳ đầu 
tiên vào năm 1975 và 2 lần 
tái đắc cử vào năm 1982 và 
1986. Ông đồng thời là Ứng 
viên đảng Dân chủ, đối thủ 
của Bush cha trong cuộc 
đua tranh vào Nhà Trắng 
năm 1988. Ông cũng là Giáo 
sư danh dự của Đại học 
Harvard. Từ năm 1991 ông là 
Giáo sư danh dự của môn 
Khoa học chính trị tại Đại 
học Northeastern ở Boston, 
và từ năm 1996 trở thành 
giáo sư thỉnh giảng cho 
khóa học mùa đông tại Đại 
học UCLA ở Los Angeles.

V. Hội đồng cố vấn
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1. Giáo sư Michael Dukakis
Đồng sáng lập, Chủ tịch Viện 
Michael Dukakis về Lãnh đạo 
và Đổi mới - Sáng tạo; Chủ tịch 
Diễn đàn Toàn cầu Boston – 
Boston Global Forum 



Giáo sư
Thomas Patterson

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

2.Giáo sư Thomas Patterson: 
Giáo sư Đại học Harvard, thành 

viên Hội đồng lãnh đạo của Viện 
Michael Dukakis về Lãnh đạo và 
Đổi mới – Sáng tạo; và của Diễn 
đàn Toàn cầu Boston – Boston 

Global Forum.
Giáo sư Thomas Patterson nguyên 
Giám đốc Nghiên cứu Trung tâm 

Shorenstein thuộc Đại học Harvard. 
Trung tâm Shorenstein là trung 

tâm nghiên cứu Báo chí, Chính trị 
và Chính sách công uy tín trên thế 
giới, nơi thu hút được nhiều nhà 

lãnh đạo truyền thông, nhà báo nổi 
tiếng thế giới về đây nghiên cứu. 
Ông còn là giáo sư lừng danh tại 

Trường Quản lý Nhà nước 
Kennedy, thuộc Đại học Harvard.



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

3. Giáo sư: Alex Paul "Sandy" 
Pentland: 

Đại học MIT, đồng sáng lập 
AIWS-IN (Mạng Sáng tạo Xã hội Trí 
tuệ nhân tạo), đồng sáng lập Khế 
ước Xã hội Trí tuệ nhân tạo. Thành 
viên Viện Michael Dukakis về Lãnh 
đạo và Đổi mới - Sáng tạo; thành 
viên Diễn đàn Toàn cầu Boston – 

Boston Global Forum. 
Giáo sư Alex Pentland là một trong 

những nhà khoa học tính toán 
được trích dẫn nhiều nhất trên thế 
giới và Forbes đã vinh danh ông là 
một trong "7 nhà khoa học dữ liệu 

xuất sắc nhất thế giới" cùng với 
những người sáng lập Google. Ông 
là thành viên của Hội đồng Đối tác 
Toàn cầu về Dữ liệu Phát triển Bền 

vững của LHQ, đồng chủ trì các 
cuộc thảo luận của Diễn đàn Kinh 

tế Thế giới tại Davos.Alex Paul "Sandy" Pentland

Alex Paul "Sandy" Pentland
Giáo sư



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn: 
Đồng sáng lập, Giám đốc Điều 

hành Viện Michael Dukakis về Lãnh 
đạo và Đổi mới - Sáng tạo; Đồng 

sáng lập và Tổng biên tập Diễn đàn 
Toàn cầu Boston – Boston Global 

Forum. Nhà sáng lập và Tổng biên 
tập đầu tiên của Báo VietnamNet.

Ông Nguyễn Anh Tuấn là Tổng 
Biên tập đầu tiên của báo điện tử 

VietNamNet trong 13 năm. Từ năm 
2008 đến 2016, ông là thành viên 
Hội đồng Cố vấn toàn cầu Trường 

Kinh doanh Harvard, cùng với 
Thống đốc Michael Dukakis và các 
giáo sư Harvard Thomas Patterson, 

John Quelch, sáng lập Diễn đàn 
Toàn cầu Boston từ 12/2012. Vào 
năm 2016, ông đã đưa Chương 

trình Giáo dục Công dân Toàn cầu 
đến Việt Nam, khởi xướng sáng 
kiến “Ngày hoà giải Thế giới” 9/9 

hàng năm.



Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: Phòng 305, Tầng 3, Nhà E, 

Khu Villas Thành Công, Số 3 Thành 

Công, Quận Ba Đình,  Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 320 66612

Hotline: 0904 209 373

Email: info@vlabinnovation.com

Website: www.vlabinnovation.com


