
BQ CONG TH1SNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUONG DI HQC CONG NGHIP HA NQI Doe 1p — Tir do — Hnh phüc 

S& Ith /KH-DHCN Ha Nôi, ngày 13 tháng 03 na/n 2018 

KE HOACH 

To dine cli Lro'ng trInli Hi thão co' hi vic 1iin ella Cong ty TNHH Nestle Vit Nam 

Trtthng Di h9c Cong nghip Ha Ni ph& hqp vOi Cong ty TNHH Nestle Vit Nam 

th chirc chuong trInh "Hi thâo Co hi vic lam dlla Cong ty TNHH Nestle Vit Nam" cho 

sinh viên Dai  h9c chInh quy khóa 9 nhm giâi thiu vâi sinh Viêfl co hi vic lam tai  Cong 

ty. E) cong tác chun b và t chirc dt kEt qua tat, Hiu trixâng Nhà tmng yêu cu các don 

vj th?c hin các cong vic sau: 

Th&i gian Va dja dim 

- Than gian: 08:00, th1r 2, ngày 19/03/2018 

- fja dim: Hi tri.r?Yng thng 3 nhà Al 1 

II. Thinh phn 

- Dti din Ban Giárn hiu, Trung tarn Hçip tác doanh nghip. 

- Dai din VCCN các don vj: Khoa Co khí, DiGn, Din tir, CN Hóa, QLKD, Ngoi ngü, 

K toán — Kim toán. 

- Di din Cong ty TNHH Nestle Vit Narn. 

- Sinh viên trInh d Dti h9c chInh quy khóa 9 ella các Khoa Co khI, E)in, Din tll, CN 

Hóa, QLKD, Ngoi ngü, K toán — Kim toán. 

III. Phân cong thirc hin 

1. Trung tam Hqp tác doanh nghip 

- Là du mi ph6i hqp vâi COng ty TNHH Nestle Vit Narn d th chllc chuong trInh. 

- Phi hçip vâi Cong ty TN}IH Nestle Vit Nam d thông báo kt qua tâi các Khoa và 

sinh viên. 

- Tng hqp và báo cáo Hiu tnrYng k& qua thirc hin. 

2. Trung tam Truyn thông và Quan h cong chllng 

- B trI Hi truanng thng 3 nhà Al 1 d th chirc chuong trInh. 

- Chun bj h thóng am thanh (02 micro khOng day), ánh sang, man hInh LED ti Hi 

truanng thng 3 nhà All. 

- Chun b nuc u6ng cho 10 khách myi tharn di,r chuong trinh. 

- Ph& hcip v6i Cong ty TNIHH Nestle Vit Nam d treo banner trong khuôn viên Nhà 

tru?Yng. 



- Cr ngi.thi chip ãnh và däng tin trên website Nhã tru'O'ng. 

3. PhOng Dão to 

- B trI 05 phông hQc d Cong ty t chtrc thi tuyn, phOng vAn vào thr 2, 3, ngãy 19, 

20/03/2018. 

4. Khoa Co khI, Din, Din tü, CN Hóa, QLKD, Ngoi ngfl', Ké toán — Kim toán 

- Thông báo k hotch t chirc chuo'ng trinh cho sinh viên Dti hçc chinh quy khóa 9 

bit d tharn gia vã dang k) theo dithng link sau: 

http://bit.Iy/2Gq  cTOV  

5. Doãn Thanh niên — Hi sinh viên 

- CCr 05 sinh viên tinh nguyen h trq t chirc chuang trInh. 

No'i nhãn: 

- Giárn hiêu d chi do 

- Các dan vi có lien quan 

- Ding tin webs ite 

- Luu VT, HTDN 

KT. HIU TRIJONG 

PHO HI]U TRIXO'NG 
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