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ABSTRACT: 
How do we push the next generation to embrace risk and inspire innovation? We will examine 
Silicon Valley as a model, looking at my first hand experiences as case studies. We will talk 
about the different programs, culture, and support systems for encouraging entrepreneurship 
in youth. First, we will analyze exposure to entrepreneurship within the education system. We 
will discuss how students are exposed to entrepreneurs, start-up companies, business, and 
computer science. How do you teach computer science to encourage innovation? How can we 
push students past the limits of their creativity? Some of the topics include: entrepreneurship 
classes, computer science curriculum, and career fairs. Next, we will explore opportunities for 
youth outside of school to pursue entrepreneurial endeavors. How can we enable youth to take 
on risk? How do we provide real world experience to students? Some of the topics include: 
hackathons, accelerator programs, internships, and youth-focused venture funds. Finally, we 
will explore the possibilities for empowering youth in Vietnam in the near future.  
 
 
Dịch tiếng Việt: 
 
Nói Có với Thanh Niên: Phát triển một hệ sinh thái để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong 
thanh thiếu niên 
 
Làm thế nào để chúng ta thúc đẩy thế hệ tiếp theo để chấp nhận rủi ro và truyền cảm hứng cho 
sự đổi mới? Hãy xem xét Thung lũng Silicon như là một mô hình, nhìn vào kinh nghiệm đầu tiên 
của tôi như là một ví dụ điển hình. Chúng ta sẽ nói về sữ khác nhau của các chương trình, văn 
hoá, và các hệ thống hỗ trợ khác nhau để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ.  
 
Đầu tiên, chúng tôi sẽ phân tích tinh thần khởi nghiệp trong hệ thống giáo dục. Chúng ta sẽ 
thảo luận cách sinh viên bọc lộ tính khởi nghiệp, thành lập các công ty, kinh doanh, và khoa học 
máy tính. Làm thế nào để bạn dạy khoa học máy tính để khuyến khích đổi mới? Làm sao chúng 
ta đẩy sinh viên vượt qua giới hạn của sự sáng tạo? Một số chủ đề bao gồm: các lớp doanh 
nhân, chương trình giảng dạy về khoa học máy tính, và hội chợ nghề nghiệp.  
 
Tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá những cơ hội cho thanh niên theo đuổi nỗ lực khởi nghiệp 
theo môi trường ngoài học đường . Làm sao chúng ta có thể giúp thanh thiếu niên chấp nhận 
rủi ro? Làm thế nào để chúng ta cung cấp kinh nghiệm thế giới thực cho sinh viên? Một số chủ 
đề bao gồm: hackathons, chương trình tăng tốc, thực tập, và các quỹ mạo hiểm dành cho thanh 
thiếu niên.  
 
Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá các khả năng trao quyền cho thanh niên Việt Nam trong tương 
lai gần. 
 
 



 


