Truvng Dai hQc Cong nghiêp Ha Ni
Trung tam Hçrp tác doanh nghip
Dia chi: Tang 2, nhà Al, trueing DHCNHN, so 298 di.rmg Câu Dién, BAc Tr Liém, Ha Ni
Tel: (84.4) 3765 5121 (ext 838)
Fax: (84.4) 3786 0145

Website: http://qhdn.haui.edu.vn
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Thir môi thani ia:
"NGAY 1101 \ IEC LAM T1W0M7 D41 HOC CONG NGHIEP HA NO1NAM 2018"
KInh gü'i: Qu Cong ty
Tnxng Di h9c Cong nghip Ha Ni (DHCNHN) xin gi:ri dn Qu9 cong ty li chào
trân trQng, lôi chic src khOe và thành công!
DHCNHN là trung cOng 1p trlrc thuc Bô Cong Thrcing, có ljch str phát trin 120
nàm. Trix&ng dang dào to nhiêu cap trInh dO tr Tiên si, Thac sT, Dai hQc, Cao dang. Hang
näm, Nhà trtthng cung cap hang nghIn nhân lirc chat krgng cao cho ngành cong nghip. Tr
thang 5 den tháng 10 nãm 2018, dr kiên hon 9.000 sinh viên së tot nghip các trInh dO (xem
Phii luc A).
Nhm tao cohOi cho các doanh nghip quàng bá hInh ánh và tim duc 1mg viên tt
nhât, sinh viên có the tiêp cn thj trithng lao dng và tim duçic vic lam phü hap, Nhà trthng
to chlrc chrcvng trinh "Ngày hOi vic lam Trirô'ng Dai hçc Cong nghip Ha NOi näm 2018":
là' 07:30 — 16:30, thu 7 ngày 21/4/2018
Thôi gian:
Dai hçc Cong nghip Ha NOi, S6 298 throng Cu Din, Bc Tir Liêm,
Ola dim:
Ha Ni (xem Ph lc B)
Tham gia sr kiin, mi cOng ty duqc bô tn mOt gian hang tiêu chun ngoài träi có mái
che, din tIch 9m2 (dài 3m x rông 3m x cao 2,Sm) vâi ten cOng ty và logo in trên trán gian
hang, 01 bàn, 02 gh& khAn trãi bàn, áo ghê, trái thàm, ô din, bong den, rn.râc uông,... Truâc
mi gian hang nhà tru?mg b6 trI them bàn ghê cho sinh viên ngôi nghiên clru thông tin.
Cong ty vui lông t1r chun bj vic trang trI ben trong gian hang nhu banner cang khung,
standee, tài liu quãng bá, thông tin vic lam và dem theo các thiêt bi ho trç can thiêt.
Cong ty tham gia sir kin, xin gIn lai Phiu däng k (xem Phi lic C) trurivc ngày
16/4/2018. Thông tin chi tiêt, xin vui lông lien h:
Trung tarn Hçip tác doanh nghiép, Trnthng £i hoc Cong nghip Ha N5i.
Ms. Tháo (0972 892 250; email: ihaontp.hauigmail.com)
hoçc Mr. Dwang (0984 468 882; email: duongnh238gmail. corn)
Chi chIt: - D tang cl.r&ng hoat dng thông tin truyn thông, cOng tác t6 chlnc, an nith trt tn,
dja dim, phiic vi,... Qu' Cong ty vui lông h6 trçv kinh phi tüy theo khâ nang, mIne tôi thiêu
3.000.000 VND/01 gian hang, chuyên cho Ban to chInc tnrOc ngày 18/4/2018.
- Trumg hcip cOng ty mu6n dang k' nhiu hon 01 gian hang; dt phOngphOng vAn;
thuê trang tn; kê them bàn gh ben trong... xin vui lông lien h trrc tiêp vâi Ban to chIne.
RAt mong nhn duqc sir quan tam và hqp tác cIta Qu' Cong ty!
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iii Thj Ngan, Phó Hiu truông
rixmg Dai h9c COng nghip Ha NOi
Phiikic
A. So ltrQng HSSV di,r kiCn tot nghip nAm 2018
B. Poster Ngày hOi vic lam 2018
C. Phiêu dang k' tham gia

