Ban liên lạc đã có một quý hành động thật đặc biệt. Đó là hội thảo
chủ đề “Tư duy hệ thống và kinh nghiệm quản trị” tổ chức vào ngày
26/8/2012. Hội thảo dành riêng cho đối tượng chưa từng học môn
học “Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới” (PPLSTVĐM). Họ là
những nhà quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt có cả
doanh nghiệp Việt Kiều. Diễn giả chính của hội thảo là thầy Trần Thế
Hưởng và anh Nguyễn Ngọc Thành – Tổng giám đốc Công ty tư vấn y dược quốc tế IMC (Hà
Nội). Đây cũng là lần đầu tiên có sự phối hợp giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong
công tác tổ chức.

Theo bảng khảo sát, hội thảo được đánh giá thành công. Sau buổi hội thảo, một số người
tham dự đã dự định đăng ký học môn học PPLSTVĐM. Và mọi người rất vui mừng với kết
quả đạt được. Vìthế, Trưởng ban liên lạc – anh Trần Tấn Thọ đã quyết định trích quỹ Ban liên
lạc để đãi mọi người và diễn giả một bữa ăn rất ngon và hấp dẫn tại nhà hàng Hương Rừng.
Bên cạnh đó trong quý vừa qua, Ban liên lạc luôn có được những bạn mới tham gia sinh hoạt
mỗi tuần. Theo số liệu thống kê thì chúng ta đã có khoảng hơn 25 bạn mới tham gia. Và hiện
nay, có thêm vài bạn tham gia thường xuyên và đầu tư thêm thời gian cho môn học
PPLSTVĐM. Các chủ đề của hội thảo vừa qua gồm có:


Tháng 7: Bài toán xử lý thông tin và ra lệnh bán/mua trong đầu tư Forex



Tháng 8: Các bài chia sẻ liên tiếp của anh Thiện về nhịn ăn và tập thể dục



Tháng 9: Bài toán chống DoS/DDoS của các quản trị web site
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Và cuối cùng, đó là công tác chuẩn bị cho ngày truyền thống 25/11/2012 sắp tới của Ban liên
lạc. Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn nên việc kêu gọi tài trợ chắc chắn sẽ khó khăn so
với những năm trước. Vì thế Ban liên lạc sẽ cố gắng hết sức để tổ chức được ngày truyền
thống suôn sẻ.
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