CHƯƠNG TRÌNH OFEI 2019
Nâng cao nhận thức của các
chủ thể số về công nghệ mới
nổi

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ
(OIF), cùng hợp tác với Tổ chức các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Pháp ngữ
(OFEI) và hệ sinh thái startup ở các nước, để tổ chức các khóa đào tạo về cơ hội
và thách thức của công nghệ mới nổi.
Các khóa học 4 ngày MIỄN PHÍ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng
năm đến tháng 11 năm 2019 tại 7 quốc gia.
Khóa học này đặc biệt hướng tới các thanh niên có chuyên môn về CNTT và
doanh nghiệp trẻ có ý tưởng khởi nghiệp liên quan đến công nghệ mới nổi (nhất
là dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo).
Các bài giảng lý thuyết xen kẽ với các phần kinh nghiệm thực tiễn sẽ cung cấp
các kiến thức, thông tin về các cách thức khởi nghiệp thường dùng và các cơ hội
kinh tế mà thị trường dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo mang lại.

KHÓA HỌC TẠI VIỆT NAM
Tại Học viện Viettel (Thạch Thất, Hà Nội)
Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019
Hạn nộp hồ sơ : Ngày 13/10/2019

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
30 học viên mỗi khóa
Từ 18 đến 35 tuổi
Công dân các nước nói tiếng Pháp đang sinh
sống tại Việt Nam
Có sẵn ý tưởng về khởi nghiệp sáng tạo

Nâng cao nhận thức về cơ hội và thách thức của công nghệ mới nổi
Sau khi tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ hiểu biết hơn về các xu thế rõ nét của thị
trường dữ liệu toàn cầu và được tư vấn về các cơ hội khởi nghiệp trong bối cảnh sinh thái
số của nước mình, biết cách lập kế hoạch kinh doanh xoay quanh một dự án quản lý dữ
liệu.
Đối tượng/thời gian
Chương trình dành cho nam nữ thanh niên từ 18 đến 34 tuổi, có chuyên môn về kinh tế
số. Chương trình cũng nhằm nâng cao nhận thức về các cơ hội và thách thức của chuyển
đổi số của những người làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các chủ thể kinh tế số.

30 học viên tại Việt Nam
Các học viên tham dự khóa đào tạo nâng cao năng lực. Thông qua các hoạt động, những
người có ý tưởng dự án sẽ trao đổi ý kinh nghiệm, chia sẻ các ý tưởng và các cách thực
hành tốt, cũng như nhận được chia sẻ hiểu biết và kĩ năng hữu ích cho việc thực hiện dự
án từ các startup đi trước
Khóa học kéo dài 4 ngày.
Các lĩnh vực liên quan
Để tham gia khóa học, các nhà chuyên môn và doanh nghiệp trẻ cần điền mẫu đăng ký
trên mạng và trình bày ý tưởng dự án, hoặc dự án startup có sẵn, hoặc ý tưởng thành lập
doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau:
·

Các hoạt động liên quan đến kinh tế số;

·

Quản lý dữ liệu, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo;

·

Nền tảng số; trang web và thương mại điện tử;

·

Tin học, lập trình, Internet, di động, viễn thông;

Chương trình
#kinh tế số #dữ liệu lớn #trí tuệ nhân tạo #mô hình kinh doanh #phương pháp khởi nghiệp
#thương mại điện tử #hệ sinh thái số địa phương #cấp vốn tại địa phương
Giảng viên
Mr Bastien Ingweiller & Ms. Alexia Audevart
Thứ hai 28/10/2019
9h00-10h30

Khai giảng khóa học

10h30-12h30

Các công nghệ mới nổi

13h30-17h00

Đánh giá các mô hình kinh doanh của các học viên, tiến độ và thực hiện và
các khó khăn gặp phải

Thứ ba 29/10/2019
09h-12h30

Các phương pháp lập khởi nghiệp và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

13h30-17h00

Thương mại điện tử và thâm nhập thị trường công nghệ mới nổi

Thứ tư 30/10/2019
09h-12h30

Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo

13h30-17h00

Áp dụng các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (mô
hình kinh doanh, Pitch và huy động vốn)

Thứ năm 31/10/2019
09h00-12h30

Hệ sinh thái số và huy động vốn cho khởi nghiệp tại Việt Nam

13h00-17h

Chia sẻ kinh nghiệm của một startup
Bế giảng khóa học / trao giấy chứng nhận

Điều kiện tham gia và tiêu chí lựa chọn
Chương trình dành cho các nhà chuyên môn và doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực kĩ thuật số.
Các học viên được lựa chọn dựa trên hiểu biết của họ về lĩnh vực có liên quan, dự án khởi
nghiệp.
Điều kiện tham gia :
·

từ 18 đến 34 tuổi

·

là công dân Việt Nam

·

hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số

·

có dự án khởi nghiệp

Những người được lựa chọn sẽ được miễn phí tham gia khóa học bao gồm 4 ngày đào tạo, các
bữa trưa và coffee-break theo chương trình.

Lưu ý: Các học viên đến từ các tỉnh/thành ngoài Hà Nội tự chịu chi phí đi lại (đến và
về từ Hà Nội), cũng như chi phí ăn-ở trong quá trình diễn ra khóa học (trừ các bữa
trưa theo chương trình của khóa học).

