HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
ACADEMY OF POLICY AND DEVELOPMENT (APD)
65 Văn Miếu, Hà Nội. Tel: (04) 37473186; Fax: (04) 37475217

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016
Đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác.
Số: 20/KHHT
Kính gửi: Các khoa quản lý sinh viên thuộc Học viện.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về
việc tổ chức tọa đàm “Thái độ quyết định số phận” giúp sinh viên nhận thức được
mức độ ảnh hưởng của thái độ tiếp cận đến hiệu quả công việc, nhằm tạo điều kiện
hoàn thiện các kỹ năng mềm trước khi ra trường, cụ thể như sau:
- Chủ trì: PGS, TS. Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện, Chủ tịch.
- Diễn giả: TS. Đinh Thanh Hương, Quản lý Tài chính & Rủi ro tại tập
đoàn Accenture, Cộng hoà Pháp;
GS,TS. Nguyễn Đức Khương - Phó Giám đốc phụ trách hợp tác
quốc tế và nghiên cứu, Trưởng khoa Kinh tế - Tài chính, Học viện quản lý và
quản trị kinh doanh Paris, Pháp.
- Nội dung: Thảo luận về các vấn đề:
+ Cách thức để giữ thái độ tích cực trong công việc;
+ Ảnh hưởng của thái độ tiếp cận đến hiệu quả công việc;
+ Thái độ tiếp cận của bản thân dẫn tới thành công.
- Thời gian: Từ 14h30 đến 16h15, thứ Năm, ngày 29/12/2016.
- Địa điểm:
Hội trường tầng 8, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7, Tôn
Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Phòng Khoa học và Hợp tác thông báo để các khoa quản lý sinh viên đăng ký
danh sách sinh viên tham gia, mỗi khoa gồm tối thiểu 30 sinh viên. Trong trường hợp
số lượng sinh viên tham dự không đủ, khoa quản lý sinh viên báo cáo trực tiếp Giám
đốc.
Danh sách sinh viên tham gia gửi bản mềm vào email: khht@apd.edu.vn hoặc
hoanganhdo30@gmail.com trước 12h00 thứ Tư, ngày 28/12/2016. Mọi chi tiết xin
liên hệ: Đỗ Hoàng Anh, Phòng Khoa học và Hợp tác, điện thoại: 096 869 3286.
Xin trân trọng cảm ơn!
PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

