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Hội thảo: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – Từ
nhận thức đến hành động

Sáng ngày 16/10/2021, Trường Đại học Kinh tế đã tổ
chức hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong doanh
nghiệp – Từ nhận thức đến hành động” với sự tham
gia của gần 300 giảng viên, cán bộ, NCS, học viên và
sinh viên. Diễn giả của hội thảo là TS. Bùi Quang
Tuyến (Giám đốc Học viện Viettel – Tập đoàn Công
nghiệp – Viễn thông Quân đội). Mục đích hội thảo là
mang đến cho sinh viên và học viên cái nhìn toàn
diện hơn về lý thuyết cũng như thực tiễn của chuyển
đổi số tại Việt Nam. Hội thảo bao gồm 02 chuyên đề.
Chuyên đề 01: “Nhận diện chuyển đổi số trong tư
duy quản trị”; Chuyên đề 02: “Hành trình chuyển đổi
số doanh nghiệp”. Nội dung phần thảo luận chủ yếu
tập trung vào rủi ro, thách thức và những nguồn lực
cần thiết đối với doanh nghiệp trong quá trình thực
hiện chuyển đổi số.

Hợp tác với Công ty BITSCO: Hướng tới công cuộc
chuyển đổi số toàn diện trong dạy và học

Ngày 15/10/2021, Trường Đại học Kinh tế và Công ty
Cổ phần Tin học Bình Minh (BITSCO) đã cùng nhau
bàn giao Phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến. Dựa
trên thế mạnh và nguồn lực của các bên, Nhà trường và
Công ty BITSCO đã cùng hợp tác để xây dựng các
phần mềm ứng dụng vào hoạt động giảng dạy, quản lý
đào tạo, tiến tới phát triển, chuyển giao cho các cơ sở
đào tạo có nhu cầu trên cả nước. Phần mềm quản lý đào
tạo trực tuyến - tích hợp MS Teams của công ty
BITSCO đã đáp ứng đa dạng hoạt động quản lý đào tạo
đại học và sau đại học của Nhà trường như: quản trị hệ
thống; quản lý cơ cấu tổ chức: tìm kiếm thông tin,
chương trình đào tạo…, quản lý thời khóa biểu theo
tuần, theo ngày…, quản lý hồ sơ cán bộ, giảng viên,
sinh viên, quản lý đào tạo, đồng bộ MS Team, đồng
thời giúp giảng viên quản lý TKB, giảng dạy… Nhà
trường cũng đặt ra mục tiêu thiết lập được hệ sinh thái
đổi mới và chuyển đổi số trên cơ sở cung cấp các dịch
vụ, chứng chỉ nền tảng, chú trọng giảng dạy trực tuyến
(e-learning), giảng dạy tích hợp (blend learning), xây
dựng hệ thống quản lý dữ liệu và trục tích hợp các hệ
thống phần mềm...

Triển khai hợp tác về chuyển đổi số
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Tọa đàm: “Kiếm tiền để Start-up hay Start-up để
kiếm tiền? Start-up cần trang bị những gì?”
Ngày 02/10, Trường Đại học Kinh tế phối hợp với
Công ty Cổ phần Lê Minh Creative tổ chức chương
trình Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Kiếm tiền để
Start-up hay Start-up để kiếm tiền? Start-up cần trang
bị những gì?”. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện
của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST
quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) - ISEV được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-
TTg ngày 18/5/2016 đánh dấu động thái cụ thể của
Chính phủ nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới, sáng tạo được đông đảo các bạn sinh viên
quan tâm theo dõi. Chương trình có sự tham gia của 02
vị khách mời: Bà Ngô Thùy Anh - CEO của Aligo
Ed_tech Group và Hasu, JSC; Ông Đàm Quốc Hiệp -
Phó Chủ tịch Danko Group, nguyên giảng viên Học
viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Xuyên suốt cuộc tọa đàm, những vấn đề cơ bản về
định nghĩa Startup, hành trang cần chuẩn bị để Startup,
kinh nghiệm gọi vốn và tìm kiếm người đồng hành khi
bắt đầu khởi nghiệp đã được 02 chuyên gia chia sẻ tới
sinh viên với những kiến thức vô cùng hữu ích. Những
câu chuyện thực tế và kiến thức rộng rãi của các vị
khách mời không chỉ góp phần truyền cảm hứng mà
còn mang tới một tầm nhìn mới trong hành trình khởi
nghiệp, các giải pháp cũng được đưa ra với mong
muốn giúp các bạn hiểu rõ hơn về Startup, đồng thời,
những khó khăn thường gặp phải cũng được đề cập tới
để phân tích, giải thích.

Chung kết Business Challeges mùa 5 - Cuộc thi
khởi nghiệp hấp dẫn dành cho Sinh viên

Ngày 17/10/2021, vòng chung kết cuộc thi Thách thức
kinh doanh mùa 5 (Business Challenges season 5) do
Trường Đại học Kinh tế phối hợp Viện Friedrich
Naumann Việt Nam được tổ chức qua hình thức kết
hợp trực tuyến và trực tiếp. Với mục đích nâng tầm tri
thức, khơi dậy đam mê, thúc đẩy sự tiến bộ, rèn luyện
bản lĩnh của mỗi cá nhân và tập thể tham gia nhằm
góp phần hình thành thế hệ doanh nhân kế tiếp có đủ
tầm và tài trong thời đại công nghệ số, cuộc thi
Business Challenges đã thu hút 736 thí sinh thuộc 156
đội đăng ký tham gia dự thi. Trải qua các vòng sơ loại
và bán kết, 12 đội thi xuất sắc thuộc 2 nhánh thi với
những ý tưởng sáng tạo, mang tính khả thi cao đã tiếp
tục thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ. Điểm nổi bật của
các đề tài tham dự cuộc thi mùa này chính là tính thực
tiễn cao và đã được triển khai trong thực tế khởi
nghiệp của sinh viên, trong đó đã có những dự án
mang lại những khoản doanh thu đầu tiên. Vòng
chung kết của cuộc thi nhận được sự quan tâm và
đồng hành của các doanh nhân nổi tiếng như Ông
Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) - Phó Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thế Kỷ
(CEN Group), ông Trần Văn Lê - Giám Đốc Công ty
TNHH Sản xuất Cơ điện và Thương mại Phương
Linh, Ông Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Vinalink Media
v.v…. Business Challenges mùa 5 đã trở thành một
hoạt động gắn kết giữa việc học tập lý thuyết với kỹ
năng thực tế nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên
trên toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo,
chắp cánh cho khát vọng khởi nghiệp trẻ, đồng thời
cũng giúp doanh nghiệp tuyển dụng được những sinh
viên trẻ, năng động, có năng lực và khát vọng.
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Tăng cường các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên 
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