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Lời đề tựa 

 
Xin chào các bạn học sinh đầy tiềm năng và hoài bão của Vinschool! Với mục 
đích tìm ra những nhà lãnh đạo tiên phong, Trung tâm GATE mở cuộc thi Tuyển 
chọn Tài năng nhằm lựa chọn ra những bạn trẻ xuất sắc nhất cho công cuộc 
khai mở và phát triển tài năng của các em. Để đủ tiêu chí tham dự cuộc thi, các 
em cần một Bộ Hồ sơ Tài năng nổi bật, nơi các em chứng minh được tài năng, 
đam mê và cá tính riêng của mình thông qua một loạt bằng chứng khác nhau, 
vì chúng tôi tin rằng qua những dẫn chứng đó, những tài năng thật sự sẽ được 
bộc lộ và chiếu rõ. Trung tâm muốn gửi đến các em Hướng dẫn cách nộp Bộ 
Hồ sơ Tài năng để giúp các em có được những phương tiện và chỉ dẫn tốt nhất 
để hoàn thiện Hồ sơ của mình. Vậy các em đã sẵn sàng chưa? 
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Bộ hồ sơ tài năng là gì? 

Bộ hồ sơ tài năng là bộ tài liệu bao gồm các văn bản, bằng chứng cần thiết để thí sinh 
nộp ứng tuyển vào chương trình GATE, hay nói cách khác, là cơ hội để các em bộc lộ tất 

cả tài năng, đam mê và thể hiện cá tính, sự khác biệt và nổi bật của mình. 

Bộ hồ sơ tài năng của em gồm những gì? 

1. CV (Curriculum Vitae)  
Bản giới thiệu những thông tin cơ bản của em bao gồm: họ và tên; lớp; cơ sở; mô 
tả năng khiếu; lịch sử học tập; các hoạt động ngoại khóa và thành tích nổi bật của 
bản thân trong tối đa 2 trang giấy. 

2. Bài luận cá nhân 

Bài viết thể hiện đam mê và cá tính riêng của em, qua đó Trung tâm sẽ thấy được 
em khác biệt và nổi bật hơn so với các thí sinh khác như thế nào. 

3. Bộ Dẫn chứng Tài năng 
Tập hợp những dẫn chứng chứng minh cho các điểm em đã nêu ra trong CV. Cụ 
thể, nếu trong CV em có nêu những thành tích học tập nổi vật hay giải thưởng của 
mình, em nên có hình scan của bảng điểm hoặc giải thưởng trong Bộ Dẫn chứng 
Tài năng này. Em cũng có thể cung cấp sản phẩm mẫu (không bắt buộc), bao gồm 

clip thể hiện khả năng thuyết trình, giải nhiệm vụ, hoặc bài báo cáo em đã từng 
thực hiện liên quan đến lĩnh vực tài năng. 
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Làm thế nào để em nộp Bộ Hồ sơ Tài năng? 

Khi đã hoàn thành, em lưu trữ Bộ HSTN dưới dạng một thư mục trên Google Drive. Sau 

đó, em điền đường link của thư mục đó vào Form Đăng ký tham gia Kỳ tuyển chọn Tài 
năng 2020. 

Các em lưu ý, Trung tâm GATE chỉ tiếp nhận Bộ HTSN thông qua một địa chỉ duy nhất là 
Form Đăng ký tham gia Kỳ tuyển chọn Tài năng 2020. Những Hồ sơ nộp qua các hình 
thức khác đều sẽ được xem là không hợp lệ. 

 

Cách tạo lập thư mục Bộ Hồ sơ Tài năng 

I. Tạo thư mục trên Google Drive 

Bước 1: Đầu tiên, em cần truy cập vào Google Drive của mình. Em đăng nhập 

vào Gmail, rồi click vào biểu tượng nhiều ô vuông và chọn biểu tượng “Drive”. 

 

Bước 2: Chọn “Mới” -> “Thư mục mới” để tạo thư mục.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZiiGFzFniyjt_U-GWxGZQ2cEH4PdhqvhvYTrkVKHcuQe6dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZiiGFzFniyjt_U-GWxGZQ2cEH4PdhqvhvYTrkVKHcuQe6dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZiiGFzFniyjt_U-GWxGZQ2cEH4PdhqvhvYTrkVKHcuQe6dg/viewform
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Bước 3: Em đặt tên thư mục theo mẫu sau (bằng tiếng Việt có dấu):  

                [Mã học sinh] - [Họ tên] - [Lĩnh vực đăng ký] 

    Ví dụ: VS012345 - Nguyễn Văn A - Kỹ năng Lãnh đạo 

 

 

II. Thêm CV, Bài luận cá nhân và Bộ Dẫn chứng Tài năng vào Thư 
mục 

Bước 4: Em kiểm tra lại định dạng và tên của CV, Bài luận cá nhân và Bộ Dẫn 

chứng Tài năng theo lưu ý sau: 
● CV: Lưu dạng PDF. Tên file đặt theo mẫu sau (tiếng Việt có dấu): 
    CV - [Mã học sinh] - [Họ tên] 

● Bài luận cá nhân: Lưu dạng PDF. Tên file theo mẫu sau (TV có dấu):                   
Bài luận - [Mã học sinh] - [Họ tên] 

● Bộ Dẫn chứng Tài năng: Lưu dưới dạng Thư mục trên Google Drive. Trong 
đó có ảnh, bản scan những dẫn chứng. Tên Thư mục đặt theo mẫu sau 
(bằng tiếng Việt có dấu):  

    Dẫn chứng - [Mã học sinh] - [Họ tên] 
 

Bước 5: Em đăng tải CV, bài luận cá nhân và Bộ Dẫn chứng Tài năng lên Google 

Drive. Chọn “Mới” -> “Tải tệp lên” 
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Bước 6: Sau đó, em kéo thả các file đó vào thư mục em vừa tạo ở bước 1,2,3 

 
 

III. Cài chế độ công khai cho thư mục và nhận đường link chứa thư 
mục 

 

Bước 7: Em nhấp chuột phải vào thư mục vừa tạo, chọn “Chia sẻ” để nhận 

đường link của thư mục. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bước 8: Cuối cùng, em chọn “Sao chép liên kết” để sao chép đường link chứa 

thư mục. 
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