
 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký tham gia lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-ĐHXDMT, ngày 05/10/2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp 

cho sinh viên; 

Nhằm mục đích bồi dưỡng cho giảng viên, viên chức và sinh viên những kiến thức 

về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức “Tập 

huấn kiến thức khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” cho giảng viên, viên chức và sinh 

viên gồm các nội dung sau: 

1. Đối tượng đăng ký tham gia 

Giảng viên, viên chức và sinh viên đang công tác, học tập tại Trường Đại học Xây 

dựng Miền Trung quan tâm.  

2. Báo cáo viên 

 Ông Trương Thanh Hùng - Chuyên gia Đổi mới sáng tạo IPP; Cố vấn chương 

trình đổi mới sáng tạo Đại học Huế báo cáo các chuyên đề. 

3. Nội dung,  

Các kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp.  

4. Thời gian, địa điểm 

* Thời gian: 1 buổi, từ 8 giờ 00, ngày 20/10/2018 

* Địa điểm: Hội trường cơ sở B, tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 

5. Kinh phí thực hiện 

Giảng viên, viên chức và sinh viên không phải đóng học phí, kính phí tổ chức lớp 

được lấy từ nguồn kinh phí của Nhà trường. 

Phòng Công tác HSSV kính đề nghị các khoa chuyên ngành thông báo cho giảng 

viên, viên chức quan tâm tham dự; các lớp trưởng thông báo sinh viên đăng ký tham gia và 

lập danh sách đăng ký tham gia gửi về Phòng Công tác HSSV chậm nhất  ngày 12/10/2018 

(Danh sách đăng ký nộp tại cơ sở A gặp thầy Đinh Gia Tuấn, nộp tại cơ sở B gặp thầy Đào 

Duy Bôn)./. 
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           Phú Yên, ngày 8  tháng 10 năm 2018      


