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Kính gửi:   - Ban Giám hiệu Đoàn trƣờng Cao đẳng Y tế Trà Vinh; 

- Ban Thƣờng vụ Đoàn trƣờng Cao Đẳng y tế Trà Vinh. 
                          

 

Câu lạc bộ Khởi nghiệp là nơi tập trung những bạn sinh viên trẻ năng 

động, nhiệt huyết đặc biệt là cùng chung đam mê, khát vọng khởi nghiệp. Với 

mục đích tạo ra sân chơi cho sinh viên, giảng viên trẻ có đam mê, tinh thần khởi 

nghiệp. Đây là cầu nối giữa các bạn sinh viên tạo ra cơ hội cho các bạn giao lưu, 

học hỏi trao dồi kiến thức, tìm hiểu những kinh nghiệm, thúc đẩy các bạn sinh 

viên đánh thức tinh thần làm chủ, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ hội nhập. 

Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị Ban Thường vụ Đoàn trường Cao 

Đẳng y tế tham mưu với Ban giám hiệu Trường tiến hành thành lập mô hình 

“Câu lạc bộ khởi nghiệp trong sinh viên”.  

Tùy theo tình hình thực tế, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh, Đoàn trường tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu trường thành lập, ra mắt mô 

hình theo hình thức phù hợp, đảm bảo hoàn thành trƣớc 25/10/2021. 

Báo cáo kết quả hoạt động gửi về Văn phòng Đoàn khối gồm: hình ảnh ra 

mắt mô hình, Quyết định thành lập mô hình, Quy chế hoạt động và kế hoạch 

hoạt động mô hình. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 
- Lưu VT.                        

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

  


