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Kính g͵i: - Ban 7Kѭӡng vө các tӍnh, tKjQK�ÿRjQ��ÿRjQ�WUӵc thuӝc; 
- %DQ�7Kѭ�Nê�+ӝi Sinh viên ViӋt Nam các tӍnh, thành phӕ, 
FiF�WUѭӡng trӵc thuӝF�7UXQJ�ѭѫQJ�� 
- %DQ�7Kѭ�Nê�Hӝi Sinh viên ViӋt Nam ӣ Qѭӟc ngoài. 

 

Thӵc hiӋn KӃ hoҥch sӕ 44-KH/TWHSV ngày 31/3/2022 cӫD�%DQ�7Kѭ�Nê�
7UXQJ�ѭѫQJ�+ӝi Sinh viên ViӋt Nam vӅ viӋc tә chӭc &KѭѫQJ trình ³&K̷p cánh 
Sinh viên khͧi nghi͏S´ QăP�����, 7UXQJ�ѭѫQJ�+ӝi Sinh viên ViӋt Nam chӍ ÿҥo 
Trung tâm Hӛ trӧ và Phát triӇn Sinh viên ViӋt Nam phӕi hӧp tә chӭc Cuӝc thi dӵ 
án Sinh viên khӣi nghiӋp công nghӋ tài chính - )LQQRYDWLRQ�������%DQ�7Kѭ�Nê�
7UXQJ�ѭѫQJ�+ӝi Sinh viên ViӋW�1DP�ÿӅ nghӏ %DQ�7Kѭӡng vө các tӍnh, tKjQK�ÿRjQ��
ÿRjQ�WUӵc thuӝc; %DQ�7Kѭ�Nê�+ӝi Sinh viên ViӋt Nam các tӍnh, thành phӕ, các 
WUѭӡng trӵc thuӝF�7UXQJ�ѭѫQJ, Hӝi Sinh viên ViӋt Nam ӣ Qѭӟc ngoài triӇn khai 
mӝt sӕ nӝi dung, cө thӇ QKѭ�VDX�� 

1. TriӇn khai Cuӝc thi dӵ án sinh viên khӣi nghiӋp Công nghӋ tài chính - 
Finnovation 2022 ÿӃn 100% FiF�WUѭӡng ÿҥi hӑc, cDR�ÿҷng, hӑc viӋn tҥL�ÿѫQ�Yӏ và 
FiF�Fѫ�Vӣ trӵc thuӝc (có Th͋ l͏ cu͡c thi kèm theo).  

2. Ĉҭy mҥnh tuyên truyӅn vӅ CuӝF�WKL�WUrQ�FiF�WUDQJ�WK{QJ�WLQ�ÿLӋn tӱ, trang 
mҥng xã hӝi cӫa ÿѫQ�Yӏ và FiF�Fѫ�Vӣ trӵc thuӝc (có b͡ nh̵n di͏n cu͡c thi kèm 
theo); tích cӵc vұQ�ÿӝng sinh viên tham gia các hoҥW�ÿӝQJ�Kѭӣng ӭng trong khuôn 
khә Cuӝc thi kӏp thӡi ÿӇ nҳm bҳt các thông tin vӅ Cuӝc thi. 

3. Hӝi Sinh viên ViӋt Nam các tӍnh, thành phӕ��FiF�WUѭӡng trӵc thuӝc Trung 
ѭѫQJ��+ӝi Sinh viên ViӋt Nam ӣ Qѭӟc ngoài báo cáo kӃt quҧ triӇn khai Cuӝc thi 
tҥL�ÿѫQ�Yӏ lӗQJ�JKpS�WURQJ�EiR�FiR�ÿӏnh kǤ KjQJ�WKiQJ�WKHR�TX\�ÿӏnh.  

Trân trӑng. 
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