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THÔNG BÁO 

Về việc mở khóa đào tạo khởi nghiệp thứ 2, năm 2018 

 

Căn cứ Biên bản hợp tác số 73/2018/HĐKNPN ngày 02 tháng 8 năm 2018 giữa 

Trường Đại học Đồng Tháp với Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam về 

việc tổ chức các hoạt động khởi nghiệp năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động khởi nghiệp năm 2018 của                   

Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp. 

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thông báo tổ chức khóa đào tạo thứ 2 trong năm 

2018, cụ như sau: 

I. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên, sinh viên đang công tác, học tập tại Trường Đại học 

Đồng Tháp yêu thích khởi sự kinh doanh. 

II. Thời gian, địa điểm: 

1. Thời gian: 03 ngày 07, 08, 09/12/2018 (buổi sáng bắt đầu lúc 7h30’, buổi chiều 

bắt đầu lúc 13h30’) 

Ngày 07/12/2018: 

Buổi sáng: Chuyên đề 1 "Chân dung Doanh nhân. Các yếu tố cần thiết để trở thành 

doanh nhân. Các phương pháp động não tìm ý tưởng kinh doanh". 

  Buổi chiều: Chuyên đề 2 "Bạn có tố chất để lãnh đạo, để làm chủ doanh nghiệp 

không? Game trải nghiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh y thực tế". 

Ngày 08/12/2018: 

  Buổi sáng: Chuyên đề 3 "Xây dựng mô hình kinh doanh và lập dự án sản xuất kinh 

doanh". 

  Buổi chiều: Chuyên đề 4 "Xây dựng mô hình kinh doanh và lập dự án sản xuất kinh 

doanh (tt)". 



Ngày 09/12/2018: 

Buổi sáng Chuyên đề 5 "Tham quan thực tế doanh nghiệp khởi nghiệp         

sáng tạo" 

  Buổi chiều Chuyên đề 6 "Chương trình giao lưu doanh nhân, ký biên bản hợp 

tác giai đoạn 3 năm và trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học". 

2. Địa điểm 

- Lớp tập huấn tại Giảng đường 11; 

- Chương trình "Giao lưu doanh nhân với sinh viên" tại Giảng đường 1. 

III. Nội dung chi tiết: (phụ lục đính kèm) 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với CLB Sinh viên khởi nghiệp: 

- Tham mưu Lãnh đạo trường biên bản hợp tác, lập kế hoạch, thông báo; 

- Dự trù kinh phí, chọn cử thành viên Câu lạc bộ tham gia khóa bồi dưỡng; 

- Phối hợp cùng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung. 

2. Phòng Đào tạo: Chuẩn bị Giảng đường có trang bị máy điều hòa và các 

trang bị cần thiết phục vụ dạy học và buổi giao lưu(GĐ11 và GĐ1). 

3. Khoa Kinh tế & QTKD, khoa Kỹ thuật - Công nghệ, khoa Văn hóa -      

Du lịch, khoa SP Ngoại ngữ:  

 - Mỗi khoa cử 15 sinh viên có yêu thích khởi sự kinh doanh tham dự khóa bồi 

dưỡng và dự chương trình giao lưu với doanh nhân; 

- Chọn cử giảng viên đã có chứng nhận TOT tham gia trợ giảng cho lớp học, 

giảng viên phụ trách công tác hướng nghiệp, khởi nghiệp tham gia khóa bồi dưỡng; 

- Cử giảng viên không có tiết dạy tham gia chương trình giao lưu doanh nhân. 

4. Các khoa đào tạo: Thông báo cho giảng viên, sinh viên đăng ký tham gia lớp 

bồi dưỡng.  

5. Liên chi đoàn các khoa: 

- Triển khai nội dung này đến đông đảo ĐV- TN; 

- Chọn cử mỗi khoa ít nhất 08 sinh viên là cán bộ đoàn, hội hoặc sinh viên yêu 

thích công việc kinh doanh tham gia khóa bồi dưỡng. 



Thông tin danh sách được đề cử xin vui lòng liên hệ đ/c Nguyễn Ngọc      

Thanh Thảo- UVBTK Hội Sinh viên trường, Thư ký CLB Sinh viên khởi nghiệp qua số 

điện thoại: 01263.943.750 trước ngày 04/12/2018.. 

Thông tin chi tiết về lớp học xin vui lòng liên hệ đ/c Phan Văn Tuấn- Phó chủ 

nhiệm CLB Sinh viên khởi nghiệp qua số điện thoại: 0987.033.09 & 0914.033.098. 

 Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động khởi nghiệp năm 2018 của CLB 

khởi nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp./. 

Nơi nhận:                                                          

- Đảng ủy, Lãnh đạo trường (để báo cáo) ; 

- Ban NTCN&ĐT Tỉnh đoàn (để biết);  

- BTV Đoàn trường (để biết);                                                                

- LCH, các CLB trực thuộc (t/h); 

- Website, bảng tin; 

- Lưu VT (Hải). 
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