
Business  Chal lenges -  Cuộc thi  khở i  nghiệp

do Trường Đại  học Kinh tế  phố i  hợp vớ i  Viện

Friedrich Naumann Foundat ion Việ t  Nam tổ
chức đã bước vào mộ t  phần quan t rọng là  Đào

tạo của nhiệm vụ  số  2 :  Huấn luyện,  bồ i

dưỡng kiến thức nâng cao về  khở i  nghiệp đổ i

mớ i  sáng tạo thuộc đề  án Hỗ  t rợ  hệ  s inh thái

Khở i  nghiệp đổ i  mớ i  sáng tạo quốc gia  đến

năm 2025 (đề  án 844) .  Khóa đào tạo ngắn hạn

bao gồm 3 nộ i  dung ch ính:  Sở  hữu t r í  tuệ ,  Tư

duy thiế t  kế ,  Mô  h ình kinh doanh Happy

star tup Canvas kéo dài  t rong suố t  ngày 23/1

và sáng ngày 24/1/2021 nhằm trang b ị  k iến

thức kỹ  năng nền về  đổ i  mớ i  sáng tạo,  hỗ  t rợ
ngườ i  học thực hiện ươm mầm các dự  án khở i

nghiệp,  đáp ứng nhu cầu của nhà đầu

tư /hướng tớ i  xây dựng chương t r ình đào tạo,

huấn luyện chuẩn quốc gia .

Khai  mạc buổ i  đào tạo,  PGS.TS.  Nguyễn

Trúc Lê  phát  biểu:  “Trường ĐH Kinh tế  luôn

hướng tớ i  chất  lượng và đặc biệ t  theo chuẩn

quốc tế .  Bở i  vậy,  thông qua chuỗ i  các hoạt

động đào tạo t rong khuôn khổ  chương t r ình,

nhà t rường hy vọng sẽ  tạo điều kiện cho các

bạn s inh viên có  cơ  hộ i  rèn luyện kỹ  năng

thực chiến,  nh ìn rõ  bản chất  vấn đề  mà các

doanh nghiệp đang gặp phải  từ  đó  h iểu rõ
m ình đáp ứng được g ì  cho doanh nghiệp.  Mỗ i

năm là  1  sự  khác biệ t ,  mỗ i  năm là  1  sự

chuyển biến,  Trường ĐH Kinh tế  hy vọng sẽ
tạo ra  t rả i  nghiệm về  Đại  dương xanh -  sự

sáng tạo,  Đại  dương đỏ  -  th ị  t rường để  các

bạn tự  t in  bước vào kinh doanh” .

Chặng đường chinh phục đ ỉnh vinh quang của

cuộc thi  Business  chal lenges mùa 5 vừa vượ t

qua chặng đường ban đầu và chuẩn b ị  vào

vòng gay cấn,  vớ i  mức độ  cạnh t ranh rất  cao.

Cuộc thi  hứa hẹn sẽ  mang lạ i  nhiều giá  t r ị
sâu sắc nhằm khơ i  gợ i  và  kế t  nố i  những ngườ i

t rẻ  dám ngh ĩ ,  dám làm, dám ước mơ  khở i

nghiệp kinh doanh.

Trường Đại học Kinh tế  tổ  chức cuộc thi

khởi  nghiệp Business Challenges 
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