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ICE HOA&CH 

Tap hun k5' nãng phông van, tim vic urn 

Nhrn mic dIch giuip sinh viên xác djnh mic tiêu ngh nghip cüa bàn than, bitt 
cách tim hiêu các thông tin ye thj trumg lao dng, xây dirng duçc ké hoach tim vic 
lam, nAm bat các nguyen täc chuân bj ho sq üng tuyên và phông van hiu qua, nãm 
hQc 2018 - 2019, nha truông phôi hqp vài Trung tam Djch vi vic lam Ha NOi  to chCrc 
chixang trInh tp huân "Kg näng phOng van, tim vic lam". 

I. Myc dIch, yeu cu: 
1. Mtic dIch: 
Tp hu.n "Kr nAng phOng vAn, tim vic lam" là chucing trInh thit thirc, b Ich 

cho sinh viên. Thông qua chtrng trinh, sinh viên duçic hQc hOi, chia sé kinh nghim ye 
djnh huàng nghê nghip, nhu câu tuyên ding, yêu câu dôi vài xng viên tim vic, qua 
do bOi dung tinh than tr h9c, tu chü cho sinh vién trtiâc khi ra truàng tim vic lam. 

2. Yêu cu: 
- NOi dung tp huAn can sat thirc. dáp irng vâi yêu cu tuyn ditng: dam báo 

tInh hiu qua, tiêt kim, tránh Lang phi. 
II. Ke hoch thirc hin /) f/  TRU} 

1. Thôi gian va dIa  diem CONG ? 
-Th&i gian: ThütuhangtuAn, bt dâu t1r 03/10/2018. 
+Sáng:tr08h30dn 11h30 
+ Chiu: tr 13h30 dn 17h00 
- Dja dim: PhOng hQc 1 thuyt ti Trueing Dai  h9c Cong nghip HN. 
Ghi chá:  
+ M& khOa dào to dành cho 30 - 40 sinh viên, theo danh sách däng k tr trên 

xuông dtrài trong form dAng k. Sinh viên dang k' h9c 01 buOi, sang hoc chiêu cüa 
ngày mInh lra ch9n. Ban to chIrc së gCri li email xác nhn ljch h9c sau khi xêp lap. 

+ Dja dim cii th s thông báo dn sinh viên theo trng khOa sinh viên dang k. 
2. Thành phn 
- Sinh viên näm 3,4 và sinh viên quan khác quan tam. 

3. Ni dung chtro'ng trinh dào to 

TT Ni dung Thirc hin 

1 Ting quan v thj trtrYng và pháp 14t  lao dng 

Din giã & sinh viên 

2 Lp mllc tieu và k hoach ngh nghip 

3 Thirc hành vit &Yn üng tuyn, viêt CV 

4 Thirc hành phOng vAn 

5 HOi dáp 
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Bñi Thi' gân 

Ghi chá:  Giãng viên do Trung tam Djch vii vic lam Ha Ni b tn, sap xp. 
4. Kinh phI thi•rc hin: 
- Trung tarn Djch v1i vic lam Ha Ni h trq chi phi rni din giã, chi phi vAn 

phông phâm phiic v11 dào tao. 
- Nhà truxng b6 tn da diem dào to cho sinh viên. 

III. Phân cong thiyc hin: 
1. Trung tam Hçrp tác doanh nghip: 
- Lp k hoich, trinh Giám hiu duyt. 
- PMi kt hp vài các dcm vi lien quan d to chtc chixong trInh. 
- Mi din giã tham gia, chju trách nhim ye ni dung tp huân. 
- Tong hqp, báo cáo Hiu tnrâng két quA thirc hin cong vic. 

2. Doàn thanh niên, Hi Sinh viên: 
- Ph& hqp truyn thong, giOi thiu tài các doAn viën, HSSV trong nhA trtIrng v 

chtrnng trInh. 

3. PhôngDAoto: 
- Bô trI hçc 1 thuyét theo dê nghj cüa TT HTDN. 

4. Trung tam Truyn thông và Quan h cOng chüng: 
- DAng k hoach len website d truyn thông cho chuong trInh. 

5. Các Khoa, Trung tam quãn 1 sinh viên: 
- Thông báo sinh viên các lop có nhu cAu dAng k' tham gia chirnng trInh theo 

dung link: 

https ://goo.gl/forms/IZ V9GO4THafNij xH2  

Nol nhân: 

- Giárn hizi "té clii c'tao). 

- Các do?? vj lien quan. 

- Ddng tin website. 

- Liru VT 77' HTDN 
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