
BQ CONG THUCiNG 
TRUNG  Did HQC CONG NGHIP HA  NQI 

S6: 2jKH-DHCN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dc lap — hr do — Hanh phüc 

Ha NÔI, ngày 06 thdng 04 nám 2018 

KE HO4CH 
t A. 9 Aö A 9 A To chtrc Hçi thao co hQ1 viçc lam cua Tp doan Tokushin 

Trtring Dai  hçc Cong ngIiip Ha NQi phói hcip vâi Tp doàn Tokushin t chirc 
chucng tr)nh "Hi 4hãQ 1çcY hôi vic lam cüa Tp doàn Tokushin" nhAm giài thiu vài 
sinh viên'fji h9c chIi"quy khóa 9, 10 các chuyên nganh Co khI, Co din ta, 
Cong niihông tin, Khoa hçc may tInh, H thng thông tin, K5 thut phn 
mm v co hOi  vic lam tai Cong ty. D cong tác chun bj và th chcrc dat  k& qua tót, 
Hiu truâng Nhà trithng yêu cu các dan vj thuc hin các cong vic sau: 

I. Thèi gian và da dim 
- Thai gian: Tir 08:30 — 11:00, thCr 3 ngày 10/04/20 18 
- Dja diin: HOi  truäng thng 3 nhà All 

II. Thãnh pIin 

- Dai din các dan vj, Viên chrc chü nhim: Trung tim l-Igp tác doanh nghip, 
Khoa Ca khI, Din, Din ti'r, CN ô to, CNTT 

- Dai din Tp doàn Tokushin 
- Sinh viên dà tt nghip, sinh viên Dai  h9c chInh quy khóa 9, 10 các chuyên 

ngành Ca khI, Ca din tr, Cong nghe thông tin, Khoa h9c may tInh, H thng thông 

tin, K' thut phn mm 
III. Phân cOng thrc hin 

1. Trung tarn Hqp tác doanh nghip 
- Là diu rni phi hqp vOi Tip doàn Tokushin ct t chirc chuang trinh. 
- Phi hçip vâi Tp doàn Tokushin d thông báo kt qua tâi các khoa, sinh vin. 
- Tng hçip và báo cáo Giárn Hiu kt qua thijc hin. 

2. Trung tarn Truyn thông và Quan h cong chüng 
B6 trI Hi tmông tAng 3 nhà All d t chi'rc chuang trInh. 
ChuAn bj nuàc uóng cho 20 khách mri tham dir chuang trinh. 
ChuAn bi h th6ng am thanh (02 micro), ánh sang, man hInh Led t?i  Hi trulng 
tAng 3 nhà All. 
Ph6i hçip vài 'FT Hçip tác doanh nghip d in, treo banner, pano trong khuon 
vin twang, s6 luqng ci th& 

• 02 banner ngang 

• 06 banner d9c (02 mat) 

• 02 standee 
(Tap doàn Tokushin thanh toán kinh phi,) 
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KT. HIEU TRUNG 
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CONG NGHIEP 
\c HA N91  

--tài "I Ngân 

- Cir ngri chp ãnh và dang thông tin trên website 
3. Cãc Khoa Co khI, CNTT 

Thông báo k hoach ti chrc chuang trinh cho sinh viên cia t6t nghip, sinh vién 
Di hçc chInh quy khóa 9, 10 bitt d tham gia vã clang k theo duxng link sau: 

http://bitiy/2Gz1  EH5  
* Hn clang k: Thu 2, ngày 09/04/20 18 

Noi nhn: 
- Giám hiu d chi dio 

- Các don vj có lien quan 

Li.ru VT, HTDN 
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