THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 2018:
“KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”
Trong năm 2017, Việt Nam nói chung và TP.HCM đã có một năm nổi bật trong các hoạt động
khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp, khám phá tiềm lực con người, mở ra rất nhiều cơ hội mới
cho sự vận động đi lên của thành phố.
Song hành cùng định hướng phát triển chung, Hội Tin học TP.HCM tiếp tục tổ chức Hoạt động
cộng đồng 2018: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Hội
Tin học TP.HCM phối hợp tổ chức với hơn 10 trường Đại học, Cao đẳng tổ chức với các thông
tin chi tiết như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
Thời gian: 7h30 – 11h30 (Các ngày từ tháng 05 – tháng 09/2018)
Địa điểm: Hội trường các trường ĐH, CĐ tại TPHCM
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Phối hợp thực hiện thành triển khai chương trình:
Đơn vị bảo trợ: Sở Khoa học Công nghệ TPHCM
Đơn vị tổ chức: Hội Tin học TPHCM
Đơn vị phối hợp tổ chức: 10 trường ĐH, CĐ tại TPHCM
Danh sách các trường dự kiến:
ĐH Công nghiệp TP.HCM
ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM
ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
ĐH Công nghệ TP.HCM – HUTECH
ĐH Mở TPHCM
ĐH Kinh tế TP.HCM
ĐH Tôn Đức Thắng
ĐH Nguyễn Tất Thành
ĐH Bách Khoa TP.HCM
ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM
ĐH Greenwich Việt Nam
Cao đẳng Hoa Sen
Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

3. Thành phần tham dự:
Đối tượng tham dự:
- Tập trung chủ yếu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và sinh viên các khoa có quan
tâm đến chương trình
- Cán bộ, nhân viên, giảng viên nhà trường

-

Khách mời, đại biểu tham dự:
Đại diện các Sở ngành (tùy lịch trình nếu có)
Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin nhà trường
Lãnh đạo Hội Tin học TPHCM
Các chuyên gia, diễn giả
Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức cùng Hội Tin học TPHCM
Lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung chủ yếu ngành CNTT

4. Mục đích, ý nghĩa:
 Về Khởi nghiệp:
- Giao lưu chia sẻ trực tiếp với các lãnh đạo DN, các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, các
DN khởi nghiệp thành công bước đầu để chia sẻ về khởi nghiệp, cơ hội và thách thức
trong việc phát triển ý tưởng, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp
- Tiếp cận Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tổ chức,
trường viện, CLB…
- Tiếp cận các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư/đầu tư mạo hiểm

-

Về Kỹ năng:
Cập nhật tổng quan về xu hướng ngành CNTT – Viễn thông hiện tại và tương lai gần
Định hướng các kỹ năng mềm/ kỹ năng làm việc nhóm
Phổ biến các văn hoá doanh nghiệp, những điều sinh viên cần biết
Bài học thực tế từ các chuyên gia,lãnh đạo DN về khó khăn, thuận lợi, cơ hội trong phát
triển DN
Giúp sinh viên nâng cao trình độ, các kỹ năng nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của
doanh nghiệp. Cơ hội tuyển dụng trực tiếp

5.

-

Các chủ đề chia sẻ:
Về Khởi nghiệp:
Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp và các chương trình ươm tạo tại TP.HCM
Vai trò của Mentor trong các dự án khởi nghiệp.
Bảo vệ sở hữu trí tuệ ý tưởng khởi nghiệp
Kinh nghiệm khởi nghiệp
Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
Khởi nghiệp ở Việt Nam, lĩnh vực nào thích hợp?


-

Về xu hướng – kỹ năng:
Xu hướng công nghệ hiện tại và tương lai
Những mảng ngành phổ biến trong CNTT
Kỹ năng mềm trong ngành CNTT
Chuẩn bị ứng tuyển hiệu quả/ Hồ sơ ứng tuyển/ Giao tiếp/ Trả lời phỏng vấn
Phương pháp tự học/ Học ngoại ngữ
Làm việc nhóm trong dự án CNTT
Để thành công trong sự nghiệp

-

Tư duy hệ thống

6. Khung chương trình:
Thời gian
Nội dung
7h30 – 8h00
Đón khách/ Video Roadshow 2017
8h00 – 8h10
Văn nghệ/ Khai mạc chương trình/ Giới thiệu đại biểu
Đại diện Hội Tin học TPHCM phát biểu khai mạc
8h10 – 8h20
Đại diện Nhà trường phát biểu chào mừng
8h20 – 8h40
Báo cáo Định hướng
8h40 – 9h00
Báo cáo Khởi nghiệp
9h00 – 9h20
Báo cáo Kỹ năng mềm
9h20 – 9h40
Chia sẻ của CLB/TT hỗ trợ ươm tạo ý tưởng sinh viên trường
9h40 – 10h40
Giao lưu giữa Sinh viên và diễn giả, khách mời
10h40 – 11h30
Tổng kết chương trình, chụp hình lưu niệm/ Kết thúc chương trình

-

-

KHU VỰC TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP:
Thời gian hoạt động: 7h30 – 16h cùng ngày
Địa điểm: Sân trường hoặc khu vực riêng gần khu vực diễn ra hội thảo
Số lượng gian tuyển dụng: 20 – 30 bàn
Quy cách gian: 01 bàn (kèm khăn trải), 02 ghế, 01 ổ điện.
Đơn vị tham gia tuyển dụng: 50% doanh nghiệp ngành CNTT, 50% doanh nghiệp đa ngành
nghề có hoạt động trên sàn thương mại điện tử liên kết
Dự kiến mang lại cơ hội việc làm cho hơn 1000 lượt sinh viên tiếp cận
Cách thức tham gia: sinh viên tham gia tự do, doanh nghiệp tự giới thiệu và tương tác với
sinh viên tại khu vực bàn (đảm bảo trật tự ổn định)
Các lưu ý dành cho doanh nghiệp đặt bàn tại sự kiện:
Điền đầy đủ thông tin trong phiếu đăng kí thông tin doanh nghiệp
Cam kết các điều khoản an ninh, trật tự của BTC khi tham gia
BTC tiếp nhận thông tin và phản hồi sau đến các doanh nghiệp phù hợp

Thông tin liên hệ đồng hành cùng chương trình – Văn phòng Hội Tin học TPHCM:
Ms. Châu – chaucp@hca.org.vn – 0931 064 882
Ms. Yến – tranhoangyen.media@gmail.com – 0937 654 686
HỘI TIN HỌC TPHCM

