
 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐẠI HỌC HUẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:         /ĐHH-KNĐMST  Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 02 năm 2022      

 V/v tổ chức cuộc thi Hueuni Business  

 Innovation Hackathon, Spring 2022 
 

 

                         Kính gửi:  

 - Các trường đại học thành viên, trường Du lịch; 

 - Phân hiệu và các khoa thuộc Đại học Huế. 
 

Triển khai Kế hoạch số 1610/KH-ĐHH ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Đại học Huế 

về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm học 2021 - 2022, Đại học Huế tổ chức 

cuộc thi “Hueuni Business Innovaion Hackathon, Spring 2022” với các nội dung sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

a) Thời gian: Từ ngày 10/02/2022 đến ngày 13/03/2022; 

b) Hình thức: Trực tuyến kết hợp trực tiếp; 

c) Địa điểm:  

- Trực tiếp: Hội trường Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế; 

- Trực tuyến: qua Zoom Meeting. 

2. Đối tượng 

Học sinh, sinh viên (HSSV) đang học tập tại các trường đại học thành viên, trường Du 

lịch, phân hiệu và các khoa thuộc Đại học Huế. 

3. Hình thức, thời gian đăng ký 

a) Hình thức đăng ký 

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://tiny.cc/hackathonDHH2022 

b) Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo cho đến trước 17 giờ 00 ngày 

28/02/2022. 

Chi tiết tại Thể lệ cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-ĐHH, ngày 08 

tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế. 

Đại học Huế yêu cầu các đơn vị thông báo rộng rãi Thể lệ cuộc thi đến toàn thể HSSV 

trong đơn vị biết và đăng ký tham gia. 

Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Văn Huân, điện thoại: 093.8888.125 – 0234.3832.816 

hoặc email: cei@hueuni.edu.vn. 

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy tình thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trong HSSV, Đại học Huế đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h);  

- Giám đốc ĐHH (để b/c); 

- Trang TTĐT Đại học Huế; 

- Lưu: VT, KNĐMST, KHCN&QHQT. NVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Trương Quý Tùng 
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