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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tuần lễ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp  

cho sinh viên Đại học khóa 21 
 

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 
năm 2025”; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh 
viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục; Chỉ thị số 1112/CT-

BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp  
năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và Kế hoạch đào tạo năm học 2022-

2023, Trường Đại học Phạm Văn Đồng ban hành Kế hoạch tổ chức tuần lễ thúc 
đẩy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 21, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu  

- Cung cấp các kiến thức nền tảng về đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi 

nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, từ đó nâng cao nhận thức của sinh viên 
và hình thành tư duy đúng đắn trong lựa chọn nghề nghiệp và sáng tạo giá trị.  

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, công cụ cơ bản để xây dựng 

các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển dự án khởi nghiệp dựa trên những thế mạnh 
của bản thân và quan sát nhu cầu thị trường. 

- Giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức, kỹ năng và hình thành 
quy trình hiệu quả trong khởi sự doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 

sáng tạo giá trị mới. 

- Giúp sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp và mong muốn khởi nghiệp có 

những chuẩn bị trước về tư duy và nguồn lực cần có để chủ động trong quá trình 
khởi sự kinh doanh sáng tạo. 

2. Yêu cầu 

- 100% sinh viên bậc Đại học khóa 21 tham gia đầy đủ khóa học. 

- Bài giảng cần bám sát bộ tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Tổ chức điểm danh, kiểm tra, đánh giá đúng qui định. 

- Cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học đối với những sinh viên đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu theo qui định. 

3. Đối tượng: 01 lớp gồm sinh viên Đại học khóa 21. 

4. Thời gian, địa điểm 
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- Thời gian: Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 13/5/2023 

- Địa điểm: Nhà KLF, Cơ sở 986 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi 

5. Nội dung, số tiết và phân công giảng dạy: 

Theo tài liệu tham khảo về hỗ trợ khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành gồm: 

TT Nội dung các chuyên đề 

Tổng số tiết 
Giảng viên giảng 

dạy Lý 
thuyết 

Thực 
hành 

1 
Các khái niệm cơ bản trong khởi sự kinh 

doanh 
2  

Khoa Kinh tế 

(Bùi Tá Toàn) 
2 

Quy trình và gợi ý cho khởi sự kinh 

doanh 3  

3 Doanh nghiệp xã hội 3  

Trung tâm HTSV-

QHDN&KN 

(Võ Duy Quân) 

4 
Các khái niệm cơ bản về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo 

2  

5 Tư duy sáng tạo 2 3 

6 Tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2 3 

7 
Công cụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - 

Business Model Canvas 
2 3 

Khoa Kinh tế 

(Cao Anh Thảo) 
8 

Kỹ năng xây dựng mạng lưới 

(Networking) 
3 2 

9 Kỹ năng làm việc nhóm 2 3 

Khoa Kinh tế 

(Nguyễn Hoàng 

Ngân) 

10 Kỹ năng thuyết trình gọi vốn (Pitching) 2 3 
Khoa Kinh tế 

(Cao Anh Thảo) 

11 Báo cáo thuyết trình ý tưởng  5 

K.KT và TT HTSV-

QHDN-KN 

(Cao Anh Thảo + Võ 

Duy Quân) 

Tổng cộng 45 tiết  

6. Tổ chức thực hiện 

Trung tâm HTSV-QHDN&KN: xây dựng Kế hoạch, phân công thời khóa 

biểu, lịch trình giảng dạy, sắp xếp phòng học, chủ trì phối hợp với các đơn vị 
liên quan triển khai đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đầy đủ các nội dung, đáp 

ứng yêu cầu tổ chức dạy học đạt hiệu quả. 

Phòng HCQT: Bố trí cơ sở vật chất tại cơ sở 986 Quang Trung. 
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Phòng KHTC: Kiểm soát, bố trí kinh phí mua văn phòng phẩm phục vụ 
giảng dạy theo đề nghị của Trung tâm HTSV-QHDN&KN. 

Phòng Đào tạo: Đưa vào báo giảng năm học 2022-2023, thực hiện tính 
giờ giảng dạy cho giảng viên đứng lớp và cán bộ phụ trách lớp học (tính vào giờ 
chuẩn năm học 2022-2023); tham mưu Quyết định và cấp chứng nhận hoàn 

thành khóa học. 

Khoa Kinh tế: Phân công giảng viên giảng dạy. 

Các Khoa: Thông báo rộng rãi đến sinh viên tham gia đầy đủ khóa học. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuần lễ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho 

sinh viên Đại học khóa 21. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá 
trình thực hiện, mọi thắc mắc, đóng góp gửi về Trường qua Trung tâm Hỗ trợ 

sinh viên - Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp, email: vdquan@pdu.edu.vn. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ GDCTHSSV (b/c); 
- Hội đồng trường; 
- HT, các PHT; 
- Các Khoa; 
- Phòng HCQT, ĐT, KHTC, CTHSSV; 
- Lưu VT, TTHTSV-QHDN&KN. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

Trần Đình Thám 
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