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THÔNG BÁO VỀ BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  
DEVELOPER CIRCLES VIETNAM INNOVATION CHALLENGE 

 
Để nâng cao trình độ cho sinh viên đang theo học chuyên ngành công nghệ thông tin và Toán – Tin học 
tại Việt nam, cung cấp cho các em kiến thức về các công nghệ mới, phát triển các kỹ năng mềm cần 
thiết để sẵn sàng đi là, Facebook hợp tác cùng CoderSchool triển khai chương trình “Developer Circles 
Vietnam Innovation Challenge” - chương trình kết hợp giữa đào tạo và thi đấu kéo dài 18 tháng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Nội dung đào tạo bao gồm: React Native, Product 
Management và Data Science (Machine Learning). 

Chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội được học và trải nghiệm cùng những chuyên gia hàng đầu; 
giáo trình được phát triển bởi các chuyên gia từ Silicon Valley; được làm việc trực tiếp với các doanh 
nghiệp lớn, bao gồm Chotot, FE Credit, Momo, Haravan, Sendo, phát triển các sản phẩm thật nhằm giải 
quyết các vấn đề thật của doanh nghiệp. 
 
100% học phí được tài trợ bởi Developer Circles from Facebook và CoderSchool. 
 
Website chính thức của chương trình: https://devc-challenge.coderschool.vn/ 
Fanpage: https://www.facebook.com/DevCVNInnovationChallenge/ 
Email: devc-support@coderschool.vn 
Hotline: 0836 420 015 
 
Nhằm mang thông tin về chương trình đến sinh viên trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên một cách 
chân thực và rõ ràng nhất, đi kèm những thông tin hữu ích về các khóa học trong chương trình và 
quyền lợi khi sinh viên tham gia, Ban Tổ Chức chương trình Developer Circles Vietnam Innovation 
Challenge” thân mời tất cả sinh viên tham gia buổi giới thiệu vào lúc: 
 

- Thời gian: 9h00 Thứ Ba ngày 11/6/2019 
- Địa điểm: Hội Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 

                                  227 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM 
 



 
 

 
 

Thân mến! 
 
BAN TỔ CHỨC 
         


