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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƢỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP HỒ CHÍ MINH 

 

Số:           /KH-ĐHGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp”  

Trƣờng ĐH Giao thông vận tải TP. HCM năm 2018 

____________________ 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

I. Mục đích: 

1. Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập trường ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM. 

2. Giới thiệu chính sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực Ngành 

giao thông vận tải nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay. 

3. Giới thiệu thông tin, hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của các 

doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. 

4. Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên, đặc biệt là sinh viên sắp ra 

trường với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. 

5. Hỗ trợ sinh viên kỹ năng thực hiện hồ sơ xin việc và dự phỏng vấn cùng các “kỹ năng 

mềm” khác. 

6. Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nơi thực tập, việc làm bán thời gian và toàn thời gian 

II. Yêu cầu: 

1. Nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực; hoạt động giao lưu sôi động, đúng tính chất 

Ngày hội; đáp ứng được nhu cầu của sinh viên và các đơn vị tham gia; đạt được mục đích đề ra. 

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong công tác tổ chức. 

3. Đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả. 

B. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA 

1. Các chuyên gia, các nhà quản lý về lao động. 

2. Các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ sở đào tạo có tâm huyết với sinh viên, có nhu cầu 

tuyển dụng nhân sự, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và quảng bá thương hiệu. 

3. Sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và một số trường ĐH, CĐ thuộc 

Khối Kỹ thuật - Kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

C. QUY MÔ TỔ CHỨC 

Ngày hội việc làm dự kiến sẽ có sự tham gia của: 

1. Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.  
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2. Hơn 50 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, các Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM. 

3. Hơn 15.000 lượt sinh viên của trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM và các trường 

ĐH, CĐ cùng khối, ngành trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

4. Các đơn vị truyền thông báo đài: Đài Truyền hình TP. HCM, Báo Thanh Niên, Tuổi 

Trẻ, Người Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Doanh Nhân Sài Gòn, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 

Vnexpress, Dân Trí… 

D. CÁCH THỨC TỔ CHỨC 

I. Trƣờng Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh: 

1. Thành lập Ban điều hành, Ban tổ chức chương trình 

2. Tuyên truyền, vận động và mời sinh viên tham gia. 

3. Phối hợp vận động doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tài trợ chương trình 

4. Phối hợp điều hành công tác tổ chức Ngày hội. 

5. Phối hợp với đơn vị tổ chức chương trình, tổ chức hội thảo và giao lưu doanh nghiệp. 

II. Công ty Dịch vụ và Giáo dục AMILINK: 

1. Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tài trợ, đăng ký gian hàng tuyển dụng. 

2. Phối hợp điều hành công tác tổ chức Ngày hội. 

3. Chuẩn bị gian hàng triển lãm, bố trí vị trí triển lãm của các đơn vị tham gia.  

4. Tổ chức các cuộc hội thảo/tọa đàm và giao lưu doanh nghiệp – sinh viên.  

III. Các đơn vị tham gia: 

1. Hỗ trợ kinh phí tổ chức dưới nhiều hình thức: Tài trợ kim cương, Tài trợ vàng, tài trợ 

bạc, tài trợ đồng, đồng tài trợ, tham gia gian hàng tuyển dụng. 

2. Trang trí gian hàng triển lãm theo ý tưởng và đặc thù của từng đơn vị. 

3. Tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu về đơn vị và truyền thông thương hiệu. 

4. Hướng dẫn Sinh viên các kỹ năng thực hiện hồ sơ xin việc và dự phỏng vấn. 

5. Phát hồ sơ, phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự. 

6. Phối hợp với Ban tổ chức để tổ chức các hội thảo chuyên đề (nếu có) theo nhu cầu 

doanh nghiệp. 

7. Gửi các tài liệu sau về thường trực Ban Tổ chức Ngày hội thông qua Email:  

ngayhoituyendung@ut.edu.vn hoặc dinhson1002@gmail.com trước ngày 20/02/2018 để phục vụ 

công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu. Dung lượng thông tin căn cứ vào thông báo cụ thể 

của Ban tổ chức trong Hợp đồng ký kết giữa 2 bên trên cơ sở mức độ tham gia gian hàng, tài trợ 

của đơn vị: 

a. Một (01) bản giới thiệu tóm tắt về đơn vị ( file .word) để giới thiệu trong Lễ khai mạc 

Ngày hội và làm “Trang vàng các đơn vị tham gia Ngày hội”. 

b. File logo của đơn vị (file thiết kế .JPE hoặc file PDF độ nét cao) để in ấn tài liệu, 

bandroll, thư mời… 

mailto:dinhson1002@gmail.com
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c. Đoạn video clip giới thiệu, quảng cáo về đơn vị (nếu có) để làm phim, chiếu màn hình 

led trong Lễ khai mạc và trong suốt Ngày hội. 

E. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian: Từ 7h30 đến 17h00 ngày Chủ nhật (08/04/2018). Trong đó: 

+ Ngày 05& 06/4/2018: Dựng gian hàng tuyển dụng, sân khấu, backdrop, cổng chào. 

+ Ngày 07/04/2018: Các đơn vị nhận gian hàng tuyển dụng & trang trí theo đặc thù riêng 

của đơn vị. 

+ Ngày 08/04/2018: Lễ Khai mạc và tổ chức hoạt động tại các gian hàng. 

Địa điểm: Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Số 2, đường D3, P.25, Q. 

Bình Thạnh, TP.HCM. 

F. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH 

1. Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM 

2. Tọa đàm, giao lưu Doanh nhân – Sinh viên về việc làm và kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin 

việc, dự phỏng vấn, làm việc tại doanh nghiệp. 

3. Phát hồ sơ dự tuyển, phỏng vấn, tuyển dụng tại các gian hàng. 

4. Chương trình tự giới thiệu của các doanh nghiệp 

5. Nhu cầu tuyển dụng của ngân hàng, doanh nghiệp và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nhân viên mới được tuyển dụng,… 

6. Các hoạt động khác: Triển lãm, Ẩm thực sinh viên, trao học bổng sinh viên. 

G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1 Thành lập Ban Tổ chức (quyết định kèm theo) 

2. Các đơn vị phối hợp:  Các đơn vị tham gia Ngày hội, Đài Truyền hình trung ương và 

địa phương, các báo và các đơn vị chức năng có liên quan. 

Các đơn vị chủ trì, có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ và hiệu quả. 

Theo nhiệm vụ cụ thể các đơn vị được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc báo cáo Ban Giám hiệu (thông qua Phòng Công tác chính trị & QL sinh viên) 

để tiếp tục chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong toàn trường (để thực hiện); 

- Lưu CTSV, VT.   

HIỆU TRƢỞNG 

 
                            (đã ký) 

            PGS.TS NGUYỄN VĂN THƯ 

 

 


