
LỊCH LÀM VIỆC  

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP 

Tuần thứ 42 (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020) 

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm 

Thứ hai, ngày 12/10/2020 

  Di chuyển sản phẩm từ 

trung tâm đến không gian 

triển lãm 

Chuyên viên trung tâm, Cộng 

tác viên trung tâm 

Trung tâm 

hành chính 

tỉnh Bình 

Dương 

8 giờ 30 Giám đốc trung tâm dự 

buổi rà soát và hoàn thiện 

dữ liệu minh chứng khảo 

sát các bên liên quan của 

chương trình Ngôn ngữ 

Anh 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng làm 

việc của 

chương trình 

Ngôn ngữ Anh 

14 giờ 00 Giám đốc trung tâm dự 

buổi rà soát và hoàn thiện 

dữ liệu minh chứng khảo 

sát các bên liên quan của 

chương trình Giáo dục học 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng làm 

việc của 

chương trình 

Giáo dục học 

Thứ ba, ngày 13/10/2020 

8 giờ 30 Giám đốc trung tâm dự 

buổi rà soát và hoàn thiện 

dữ liệu minh chứng khảo 

sát các bên liên quan của 

chương trình Quản lý Tài 

nguyên-Môi trường 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng làm 

việc của 

chương trình 

Quản lý Tài 

nguyên-Môi 

trường 

14 giờ 00 Giám đốc trung tâm dự 

buổi rà soát và hoàn thiện 

dữ liệu minh chứng khảo 

sát các bên liên quan của 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng làm 

việc của 

chương trình 



chương trình Luật Luật 

  Trực gian hàng Triển lãm 

Đại hội Đảng ở Công viên 

Trung tâm hành chính tỉnh 

Bình Dương 

Chuyên viên trung tâm, Cộng 

tác viên trung tâm 

Trung tâm 

hành chính 

tỉnh Bình 

Dương 

 Giám đốc trung tâm dự 

lớp Đào tạo chuyên đề 5 – 

Xây dựng chiến lược kinh 

doanh và bán hàng 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Trung tâm 

sáng kiến cộng 

đồng và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

Bình Dương 

(BIIC) - số 28, 

đường Huỳnh 

Văn Nghệ, P. 

Phú Lợi, TP. 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dương 

Thứ tư, ngày 14/10/2020 

 Giám đốc trung tâm tham 

gia lớp bồi dưỡng hệ 

thống Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Hội trường 

khách sạn 

Đồng Khánh – 

số 02, Trần 

Hưng Đạo, Q5, 

TPHCM 

  Trực gian hàng Triển lãm 

Đại hội Đảng ở Công viên 

Trung tâm hành chính tỉnh 

Bình Dương 

Chuyên viên trung tâm, Cộng 

tác viên trung tâm 

Trung tâm 

hành chính 

tỉnh Bình 

Dương 

Thứ năm, ngày 15/10/2020 

 Giám đốc trung tâm tham 

gia lớp bồi dưỡng hệ 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Hội trường 

khách sạn 



thống Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia 

Đồng Khánh – 

số 02, Trần 

Hưng Đạo, Q5, 

TPHCM 

  Trực gian hàng Triển lãm 

Đại hội Đảng ở Công viên 

Trung tâm hành chính tỉnh 

Bình Dương 

Chuyên viên trung tâm, Cộng 

tác viên trung tâm 

Trung tâm 

hành chính 

tỉnh Bình 

Dương 

8 giờ 00 Giám đốc trung tâm dự tập 

huấn sử dụng phân hệ ứng 

dụng di động của Phần 

mềm Quản lý văn bản 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng khách 1 

    

Thứ sáu, ngày 16/10/2020 

 Giám đốc trung tâm tham 

gia lớp bồi dưỡng hệ 

thống Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Hội trường 

khách sạn 

Đồng Khánh – 

số 02, Trần 

Hưng Đạo, Q5, 

TPHCM 

  Trực gian hàng Triển lãm 

Đại hội Đảng ở Công viên 

Trung tâm hành chính tỉnh 

Bình Dương 

Chuyên viên trung tâm, Cộng 

tác viên trung tâm 

Trung tâm 

hành chính 

tỉnh Bình 

Dương 

 Tổ chức đào tạo cho sinh 

viên ở BIIC và Không 

gian sáng tạo và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

CBVC trung tâm Trung tâm 

sáng kiến cộng 

đồng và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

Bình Dương 

(BIIC) - số 28, 



đường Huỳnh 

Văn Nghệ, P. 

Phú Lợi, TP. 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dương 

Thứ bảy, ngày 17/10/2020 

 Giám đốc trung tâm tham 

gia lớp bồi dưỡng hệ 

thống Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Hội trường 

khách sạn 

Đồng Khánh – 

số 02, Trần 

Hưng Đạo, Q5, 

TPHCM 

 Tổ chức đào tạo cho sinh 

viên ở BIIC và Không 

gian sáng tạo và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

CBVC trung tâm Trung tâm 

sáng kiến cộng 

đồng và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

Bình Dương 

(BIIC) - số 28, 

đường Huỳnh 

Văn Nghệ, P. 

Phú Lợi, TP. 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dương 

Chủ nhật, ngày 18/10/2020 

 Tổ chức đào tạo cho sinh 

viên ở BIIC và Không 

gian sáng tạo và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

CBVC trung tâm Trung tâm 

sáng kiến cộng 

đồng và Hỗ trợ 

khởi nghiệp 

Bình Dương 



(BIIC) - số 28, 

đường Huỳnh 

Văn Nghệ, P. 

Phú Lợi, TP. 

Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình 

Dương 

 


