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K HO4CH TO C1111C 
HQI THAO CO 1101 YI1C LAM CUA CONG TY FLEXCEED 

Tnthng Dti h9c Cong nghip Ha Ni phi hcrp vâi Cong ty Flexceed ti chilic 
chuong trInh "Hi thão co hi vic lam cüa Cong ty Flexceed" nhm giâi thiu vài 

sinh viên Dii hçc chInh quy khOa 9, 10 các chuyên ngành Co khI, Co din tfr, 
Din, Tr dng hóa, Bin tfr, CN O to, Khoa h9c may tInh, H thing thông tin, K 
thut phn mm v Co hi vic lam ti Cong ty. Cong tác chun bj và t chic dt 
kt qua tht, Hiu tru0ng NIià tnthng yëu cu các don vj thirc hin các cong vic sau: 
I. Thôi gian Va dja diem 

- Thôi gian: Tr 08:45 — 12:00, thir 5 ngày 05/10/20 17 
- Dja dim: Hi trucng tang 2 nhà A3 

II. Thành phân 

Dti din Ban Giám hiêu 

- Eti din các dcm vj, Viên chrc chii nhim: Trung tam Hcip tác doanh nghip, 
Khoa Co khI, Din, Diên tr, CN 0 to, CNTT 

Di din Cong ty Flexceed 
Sinh viên d t& nghip, sinh viên Dai  h9c chInh quy khóa 9, 10 các chuyên 

ngành Co khI, Co din tir, Din, T'çr dng hóa, Din tir, CN O to, CNTT, Khoa h9c 
may tInh, H thng thông tin, K thut phn mm 

III. Phân cong thrc hin 

1. Trung tam H9p tác doanh nghip 
- Là dAu rni phi hp vâi Cong ty Flexceed d t chc chuong trInh. 

- Phi hp vâi Cong ty Flexceed d thông báo kt qua tâi các khoa, sinh viên. 
- Tng hçp và báo cáo Giám Hiu kt qua th?c hin. 

2. Phông Quãn trj 
- B trI I-1i thrOng tng 2 nhà A3 d t ch(xc chuong trInh. 
- Chun bj mróc ung cho 20 khách mi tham dir chircmg trmnh. 

3. Trung tam Truyn thông vã Quan h cong chñng 
- ChuAn bj h thng am thanh, ánh sang ti Hi trirrng thng 2 nhà A3. 

- Phi hp vOi Cong ty Flexceed d in, treo banner, pano trong khuôn vien 
trung (Cong ty Flexceed thanh toán kinh phi). 

- Cr ngui chiip ãnh và clang thông tin trën website 

4. Trung tam Cong ngh thông tin 
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Noi nhân: 
- Giáin hiu d chi do 

- Các &Yn vi có lien quan 

- LLru VT, HTDN 
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- Kim tra và dam bâo hoat dng cia h th6ng may chiu tti Hi tnr&ng tang 2 
nhà A3 trong thi gian din ra chuong trmnh. 

5. Các Khoa Co khI, Din, Din tfr, CN ô to, CNTT 
- Thông báo k hotch t chirc chuang trInh cho sinh viên dã t& nghip, sinh viên 

Di h9c chInh quy khóa 9, 10 bi& d tham gia. Lj.......__. 
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