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Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tại Đại học Duy Tân 

 

Sáng ngày 6/6/2020, Trung tâm Khởi nghiệp của Đại học Duy Tân và Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp 

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn tổ chức Hội thảo 

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc 

chương trình Ngày hội Việc làm năm 2020, Hội thảo được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức, chia 

sẻ kỹ năng, định hướng nghề nghiệp cũng như giới thiệu cơ hội việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên tại 

Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. 

  

 

ThS. Trương Tiến Vũ - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp của Đại học Duy Tân phát biểu tại Hội thảo 

  

Khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hiện đang là một trong những xu hướng mới có nhiều tiềm năng 

phát triển dài hạn. Các dự án mới hay những nhóm khởi nghiệp trẻ đang nhận được nhiều sự hỗ trợ từ 

Nhà nước, các tổ chức, các chương trình khởi nghiệp dành cho các Startup,… nhằm thúc đẩy hệ sinh thái 

khởi nghiệp Việt Nam phát triển. 

  

Phát biểu tại Hội thảo, ThS. Trương Tiến Vũ - Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp của Đại học Duy Tân 

chia sẻ: “Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đã mang 

đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội về việc làm và sự thăng tiến. Đây cũng là động lực để các sản phẩm mới, 

dịch vụ và mô hình kinh doanh mới được tạo ra trong đó có hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực công 
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nghệ. Thông qua Hội thảo hôm nay, hi vọng các bạn sinh viên sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích về khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ để có những lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực 

của bản thân cũng như tiếp cận với nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp." 

  

 

Nhiều sinh viên Duy Tân đến tham dự Hội thảo 

và lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ phía các khách mời 

  

Ở thời điểm hiện tại, công nghệ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, sản xuất và chế 

biến, du lịch, giải trí, y tế, giáo dục, văn hóa,... Tuy nhiên, các bạn trẻ khởi nghiệp cần phải có tư duy sáng 

tạo, năng lực điều hành, nguồn vốn, đam mê và chọn lựa những mô hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu 

thị trường. 

  

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời đã chia sẻ các xu hướng công nghệ cũng như cơ hội khởi 

nghiệp tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, hành trình Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và vai trò của ươm tạo 

doanh nghiệp khoa học công nghệ,... Theo đó, các lĩnh vực được ưu tiên khởi nghiệp sáng tạo hiện nay có 

thể kế đến như: Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Điện - Điện tử,... Nhiều thắc mắc 

về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, cách thức liên hệ và kết nối với các đơn vị liên 

quan,... của sinh viên Duy Tân được các khách mời giải đáp và chia sẻ tận tình. 
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Những thách thức đối với các bạn trẻ bắt đầu bước chân vào hoạt động khởi nghiệp là rất lớn nhưng với 

kiến thức và kỹ năng được trang bị, các bạn sẽ tự tin để xây dựng những cách thức kinh doanh mới, tạo ra 

nhiều sản phẩm có giá trị cao để đáp ứng nhu cầu khách hàng và góp phần phát triển kinh tế đất nước. 

  

(Truyền Thông) 

  

 


