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Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
Lời đầu tiên, Hội Tin Học TP.HCM trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp (DN) lời chào và lời
chúc sức khỏe.
Trong năm 2017, Việt Nam nói chung và TP.HCM đã có một năm nổi bật trong các hoạt động
khuyến khích phát triển nguồn nhân lực cộng đồng ngành CNTT, khám phá tiềm lực con người,
mở ra rất nhiều cơ hội mới cho sự vận động đi lên của thành phố.
Năm 2018, Hội Tin học TP.HCM tiếp tục tổ chức Hoạt động cộng đồng 2018 với chủ đề
“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 cùng với sự bảo trợ của Sở Khoa học
Công nghệ TP.HCM. Chương trình mang đến kiến thức tổng quan về Tình hình khởi nghiệp thực
tế; Chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp thành công, thất bại; Những kĩ năng cần thiết dành
cho sinh viên khi khởi nghiệp;…
Bên cạnh đó các nội dung 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 DN. Cơ hội tuyển dụng trực tiếp;… cũng sẽ được trao đổi
trong chương trình.
Hội Tin học TP.HCM trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đồng hành cùng Hoạt động cộng
đồng 2018, chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số” để cùng song hành
mang lại giá trị định hướng nghề nghiệp trong sinh viên và cũng là cơ hội tiếp cận lớp sinh viên
tiềm năng, giàu nhiệt huyết. Bản kế hoạch triển khai chi tiết được đính kèm.
Trân trọng kính chúc Quý vị sức khỏe và thành công!
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