
 

THÔNG BÁO 

Về việc tham gia Khóa đào tạo “Hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh”  

 

Trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi phối hợp với báo Diễn đàn Doanh 

nghiệp tổ chức khóa đào tạo “Hƣớng dẫn tìm ý tƣởng kinh doanh”, cụ thể nhƣ sau: 

 I.  MỤC ĐÍCH  

-  Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ƣơm mầm khát vọng doanh nhân. 

- Tạo cơ hội để Sinh viên gặp gỡ, giao lƣu, học tập kinh nghiệm với các Doanh nhân 

thành đạt. 

- Hỗ trợ sinh viên thực tập tốt nghiệp và giới thiệu sinh viên tham gia cuộc thi khởi 

nghiệp Quốc gia năm 2019. 

 II.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Tất cả Sinh viên đang theo học tại trƣờng có đam mê kinh doanh và sở thích làm giàu từ 

con đƣờng kinh doanh. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 14/11/2019  đến ngày 15/11/2019. 

2. Địa điểm:  Trƣờng Cao đẳng  CN&QT Sonadezi. 

3. Số lượng: 70 học viên/lớp. 

IV. ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 11/11/2019 (thứ 2) 

2. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên 

V. Trách nhiệm và Quyền lợi của Học viên: 

- Tham dự các buổi học đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

- Đƣợc đào tạo từ Giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Khởi nghiệp. 

- Học viên đƣợc cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học có dự án. 

 

Trân trọng. 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

- Nhƣ trên;  

- Các Khoa (để phối hợp);                                                                                        (Đã ký) 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);  
- Lƣu: VT, CTSV&QHĐN. 

                                                                                                 

                                                                                                       ThS. Lưu Phước Dũng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2019 


