SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
THƯ MỜI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
CHO DOANH NGHIỆP
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp hướng tới
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng trực thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ tổ chức khóa học “Phương pháp tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo
cho doanh nghiệp” cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM
v Chi phí đào tạo: Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách TP.HCM
v Đối tượng học viên: Chủ DN, Giám đốc và Trưởng Phòng /ban tại các DN, cá
nhân phụ trách hoạt động đổi mới sáng tạo tại DN
v Kết quả đạt được sau khóa học
Ø Hiểu rõ về tư duy sáng tạo và đổi mới trong một doanh nghiệp
Ø Hiểu biết quy trình các yếu tố cần thiết và các công cụ chủ yếu của quá trình tư
duy sáng tạo và đổi mới theo cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp
Ø Áp dụng các công cụ vào trong quá trình đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp
Ø Đánh giá và lượng định hiệu quả của quá trình đổi mới sáng tạo trong doanh
nghiệp.
v Phương pháp giảng dạy:
Lấy học viên làm trọng tâm. Phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết, bài giảng,
thảo luận, xử lý tình huống thực tế, thực hành tại lớp 60% - 70% thời lượng của khoá học
v Nội dung khóa học
Ø Tìm hiểu về đổi mới – sáng tạo
Ø Các công cụ đổi mới – sáng tạo dành cho cá nhân và nhóm
Ø Quản lý và phát triển hệ thống sáng tạo trong tổ chức
Ø Bài tập và các công cụ bổ sung trong đổi mới – sáng tạo
v Giảng viên:
Ông Phan Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Trí tuệ Việt
v Địa điểm tổ chức: Trung tâm tiết kiệm năng lượng - 273 Điện Biên Phủ, P7, Q3,
TPHCM
v Thời lượng khóa học
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Ø Ngày học offline: Ngày 09, 10, 14/10/2017
Ø Ngày học online: 11, 12/10/2017 (Học viên không cần đến lớp)
v Chứng nhận khóa học: Do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng – Sở Khoa học và
Công nghệ Tp.HCM cấp cho những học viên đạt yêu cầu về thời lượng khóa học
và bài kiểm tra khi kết thúc khóa học.
v Cách đăng ký: Quý DN có nhu cầu tham gia khóa đào tạo vui lòng thực hiện
phiếu đăng ký và gửi qua email: hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn, hoặc đăng ký qua
link: https://goo.gl/forms/1d4NN6yMTO08N7Ec2
v Người liên hệ: Chị Trương thị Hoàng Oanh, Di động: 0938592949.
Ghi chú: Chương trình dành cho đối tượng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh, mỗi Doanh Nghiệp được cử tối đa 3 nhân viên tham gia khóa học, đối với
các doanh nghiệp đã đăng ký khóa học trước đó sẽ không thể tham gia khóa học này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2017
GIÁM ĐỐC

Huỳnh Kim Tước
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