
1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

1. Tên sáng kiến: Tham gia biên soạn “Kỹ năng quản lý thời gian” trong quyển 

sách “4 Kỹ năng cần thiết cho quá trình Khởi nghiệp” dùng cho giảng viên giảng dạy 

môn học khởi nghiệp cho các lớp đại học và cao đẳng tại Trường Đại học Trà Vinh. 

2. Mục tiêu của sáng kiến:  

Nhằm trang bị cho người học các nội dung chính như: Vận dụng được kiến thức 

cơ bản về kỹ năng quản lý thời gian. Xác định các bước để quản lý thời gian hiệu quả. 

Xây dựng được kế hoạch để quản lý thời gian và công việc. Giải thích được tầm quan 

trọng của việc quản lý thời gian để chủ động và có trách nhiệm với bản thân và công 

việc. Làm sáng tỏ những vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả của việc quản lý thời gian. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: 

 “Kỹ năng quản lý thời gian” bao gồm các nội dung chính như sau:  

+ Tình huống khởi nghiệp thất bại khi không quản lý thời gian hiệu quả. 

+ Tại sao trong khởi nghiệp cần kỹ năng quản lý thời gian. 

+ Khái niệm quản lý thời gian và các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả. 

+ Các bước để quản lý thời gian hiệu quả. 

+ Kỹ năng người khởi nghiệp cần có để quản lý thời gian hiệu quả. 

+  Những vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả của việc quản lý thời gian. 

- Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Kỹ năng quản lý thời gian trong quyển 

Sách 4 kỹ năng cần thiết cho quá trình khởi nghiệp được áp dụng khá hiệu quả cho các 

cán bộ, giảng viên trong việc giảng dạy kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. 

4. Phạm vi áp dụng: Sáng kiến được sử dụng làm tài liệu dạy, học và nghiên 

cứu cho giảng viên, sinh viên và học viên Trường Đại học Trà Vinh.  

5. Thời gian áp dụng:  

- Sách “4 kỹ năng cần thiết cho quá trình khởi nghiệp” đã được Nhà xuất bản 

Khoa học Xã hội  in 300 quyển theo Quyết định xuất bản số: 308-QĐ/NXBKHXH 

ngày 09/12/2020 và phát hành chính thức kể từ tháng 12 năm 2020, áp dụng lần đầu 

tiên tại Trường Đại học Trà Vinh. 
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- Hiện tại sách đã được Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh duyệt đưa vào 

sử dụng làm tài liệu dạy, học và nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên và học viên 

Trường Đại học Trà Vinh. 

6. Hiệu quả sáng kiến:  

- Kỹ năng quản lý thời gian trong quyển Sách “4 Kỹ năng cần thiết cho quá 

trình khởi nghiệp” nói trên ra đời là một bước ngoặc quan trọng trong quá trình triển 

khai thực hiện các lớp tập huấn cho cán bộ, giảng viên nguồn để giảng dạy kỹ năng về 

khởi nghiệp.  

- Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo quan trọng cho các bạn sinh viên có 

ý tưởng/dự án khởi nghiệp khả thi học tập, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và ươm 

mầm cho những ý tưởng khởi nghiệp thành công.  

 

 


