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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức khóa học “Khởi sự doanh nghiệp” cho học sinh, sinh viên 

  

 

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên (HSSV) và 
trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV trong thời gian học tập tại 
Trường. Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận phối hợp với Trung tâm Tư vấn Dịch 
vụ Đầu tư & Thương mại thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.Hồ Chí 
Minh tổ chức khóa học “Khởi sự doanh nghiệp” như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13h30 ngày 26/3/2018 

2. Địa điểm: Phòng ID, trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

3. Thành phần tham gia:  

HSSV chuẩn bị tốt nghiệp của Trường, số lượng 50 người, phân bổ các 
Khoa chuyên môn như sau: 

- Khoa Kỹ thuật: 20 người 

- Khoa Du lịch - Dịch vụ: 20 người  

- Khoa CNTT&CB: 10 người 

4. Giảng viên: Là tiến sĩ, thạc sĩ trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia 
kinh tế tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy. 

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

1. Chuyên đề 1: Ý tưởng kinh doanh để khởi sự doanh nghiệp. 

2. Chuyên đề 2: Những kiến thức kỹ năng cần thiết để thành lập doanh 
nghiệp. 

3. Chuyên đề 3: Lập kế hoạch kinh doanh 

4. Chuyên đề 4: Tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

- Chịu trách nhiệm chính; tham mưu kế hoạch; Đón tiếp giảng viên; Công 
tác tổ chức; 

- Chuẩn bị: Các điều kiện tổ chức lớp học; tài liệu khóa học; tập hợp hình 
học viên tham gia, hồ sơ giảng dạy sau khi tổ chức xong khóa học; 

- Phát giấy chứng nhận; 

- Viết bài đăng tin. 



2 
 

2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Phối hợp các Khoa chuyên môn điều động HSSV; tổng hợp danh sách 
HSSV tham gia khóa học chuyển về Trung tâm ĐT&QHDN hạn cuối ngày 
21/3/2018; 

- Sắp xếp bố trí chỗ ngồi, ổn định lớp học. 

4. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Cập nhật lịch công tác; 

- Chuẩn bị máy chiếu, âm thanh, ánh sáng; 01 thùng nước 20 lít cho lớp học 
và 02 chai nước Vĩnh hảo cho giảng viên; 

- Đăng bài lên Website của Trường. 

5. Các Khoa chuyên môn 

- Triển khai kế hoạch; điều động HSSV của Khoa tham gia khóa học, tổng 
hợp danh sách HSSV và hình (Mỗi HSSV tham gia nộp 02 hình 3x4, ghi rõ họ, 
tên, ngày tháng năm sinh phía sau hình.) chuyển về phòng Công tác HS-SV hạn 
cuối ngày 20/3/2017; 

- Quán triệt HSSV tham gia đầy đủ, nghiêm túc. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức khóa học “Khởi sự doanh nghiệp” cho HSSV 
Trường, đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.    

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- Các PHT (p/h); 
- Các đơn vị thuộc Trường (t/h); 
- Lưu: VT, TT (Thuận). 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN 
KHOA………….. 

 

 
DANH SÁCH TỔNG HỢP HSSV THAM GIA 

Khóa học “Khởi sự doanh nghiệp” – Năm 2018 
 

TT Họ và tên HSSV 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nơi sinh Lớp Số điện thoại Giáo viên CN 

      
      
      

    Bình Thuận, ngày       tháng       năm 2018 

    NGƯỜI LẬP BIỂU        TRƯỞNG KHOA 
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