
LỚP TẬP HUẤN 

''KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO & KẾ HOẠCH KINH DOANH'' 

Ngày 04/08/2019, lớp tập huấn “Khởi nghiệp Sáng tạo & Kế hoạch kinh doanh” do 

BKHoldings phối hợp cùng ĐH Thủ Dầu Một tổ chức với giảng viên phụ trách là cô Huỳnh 

Hồng Mai - Chuyên gia tập huấn Khởi nghiệp ĐH Nguyễn Tất Thành. 

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng, cũng như kiến thức cho các học viên 

tại ĐH Thủ Dầu Một về lĩnh vực Khởi nghiệp Sáng tạo với 3 phần:  

Phần 1: Tư duy sáng tạo và Các cấp độ sáng tạo. 

Phần 2: Ý tưởng sáng tạo và Phân biệt giữa Creactivity và Innovation. 

Phần 3: Tư duy thiết kế - Design thinking, Mô hình kinh doanh và Dự án kinh doanh. 

Một ngày học tập của các bạn sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một tại lớp tập huấn đã chính 

thức khép lại sau một ngày học tập thú vị. Có biết bao nhiêu kiến thức bổ ích đã được 

truyền đi. Song song đó, cũng có biết bao nhiêu bài học hay đã được nhận lại. 

Thay mặt nhà trường cũng như Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp TDMU 

xin được gửi lời cảm ơn đến Cô Huỳnh Hồng Mai - Chuyên gia tập huấn Khởi nghiệp ĐH 

Nguyễn Tất Thành đã mang đến cho các bạn sinh viên nhiều bài học hay và bổ ích. Cảm 

ơn đơn vị BK-Holdings đã tạo cơ hội và mang đến cho các bạn sinh viên TDMU một khóa 

học trên cả tuyệt vời như ngày hôm nay. Với những kiến thức mà chúng ta đã mang đến 

cho các bạn sinh viên ngày hôm nay, ad tin chắc rằng sẽ là hành trang không thể thiếu và 

đầy hữu ích cho các bạn sinh viên sau này. 

Bạn Cẩm Tú, sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghệ đã chia sẽ: ''Chưa bao giờ em được trải 

nghiệm một lớp học tuyệt vời đến như vậy. Không những em được học những bài học hay, 

mà em còn được tham gia những hoạt động nhóm rất thú vị với các bạn. Em hy vọng sẽ 

được tham gia nhiều lớp học như vậy nữa''. Chachaaa...sau khi nghe bạn Tú chia sẻ, hỏng 

biết có ai hào hứng muốn được đi học không ta??? 

Còn bây giờ thì các bạn ơi!!! Chúng ta cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời 

của ngày hôm nay nhé!!! 

 

https://www.facebook.com/HUST.BKHoldings/?__tn__=K-R&eid=ARCDzG2LHg2KIdxROpQltmNzqHwuI9BImDWep79f5pqZ44J3F7IMme-JHHVTuwaftPLqlzCFh7yPUNCB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSCDMP1us1c2CQMCTlobC1uA3vDqciW1d8HvvnUxUkOF_6c7Db4mRbRj1w_vG8dzHlWSHNGAJFCIPiGngcIgr8kN7dGwPrBVoHDMehUMn4GEdp7XnjkM5kSDOyS_SN2RT6YzWaGH1JL19_hkzAdGQRdZ0zfpKTyLVscfOvTXQyEh6-6NIH3ajcsyGY-_wO4nT6w_ISbv0PT5f5h0K2YDNz-CQ83fcHoIzfvEqWeFZ46tT3wOeUf_3eBngdnGe6r8MX2PYm-u5A2lRb_sHccqupt7k8ANiyF-5-pW7oh8wFRWVQZcG1VvtzNa6He-ESurkRNz4TCUbObbaxt4wLUSZlKvhn


 

 



 



 

 


