
TRUNG BA! HOC CONG NGHIP HA NQI 
Dja chi: si 298 hr?ng Cu Din, qun Bc Tir Liêm, Ha Ni 
Tel: 024 3765 5121 (ext: 838); 
Website: https://haui.edu.vn   

Thu mOi tham gia: 

"NGAY HO! YIC LAM TRIJNG DiI HQC CONG NG}LIP HA NQI NAM 2022" 

KInh gui: Qu Cong ty 

Triràng Di h9c Cong nghip Ha Ni xin gri dn Qu cong ty l&i chào trãn tr9ng, 
kñ chüc sirc khOe và thành công! 

VOi truyn thng ljch si 124 näm xây dirng và phát trin, Truing Di hçc Cong 
nghip Ha Ni là truâng cong 1p trijc thuc Bô Cong Thung, dào t?o  theo djnh htrng 
irng diing thirc hành. Tnthng dang dào t?o  nhiêu cap trinh d nhis: Tiên si, Thac si, Dai 
hoc, Cao dang và dao t?o ngãn  han  theo thu câu doanh nghip. Hang näm, Nhà tnthng 
cung cap hang nghIn nhân lrc chat hrcmg cao cho thj trithng lao dng. Näm 2022, dir kiên 
së có hcrn 8.000 sinh viên tOt nghip các trinh dO (xern  Phy lyc 1). 

Nhm t?o Co hi cho các doanh nghip quàng bá hinh ánh và tim di.rçc frng viên tt 
nhât, sinh viên duqc tiêp c.n thj trithng lao dng và tim duçic vic lam phü hçip, Nba tnthng 
to chirc "Ngày hOi  vic lam Trtrô'ng Dai hçc Cong nghip Ha Ni nàm 2022": 

Thô'i gian : Tir 07:30 — 16:30, thur 7 ngày 04/6/2022 
• A . • . Tha diem : OH Cong ngluçp Ha NQI, so 298 dumig Cau Then, Bac Tur Liem, UN 

Kinh phi : 5.000.000 VNfJ/01 gian hang 
Ni dung churo'ng tr'mh: xem  Phy luc 2 

Tham gia si kin, mi cong ty drc b trI mOt  gian hang tiêu chun ngoài tthi 
din tIch 9m2  (kich thuró'c 3m x 3m, cao 2.5m) vâi các h?ng  mitc phiic vi kern theo (xern 
Phy lyc 3,). Cong ty vui lông tr chuân bj vic trang trI ben trong gian hang Va dem theo 
các do dung, thiêt bj h tr can thiêt. Trung hçip Cong ty muOn däng k nhiêu hon 01 
gian hang, thuê trang tn, bO trI them hang miic khác ben trong gian hang..., xin vui lông 
lien h trVc tiêp vâi Ban tO chrc. 

Cong ty tham gia xin din thông tin vào Phiu däng k tai  Phy lyc 4,  gui liii Phiu 
dàng k bàn dóng dâu scan truro'c ngày 30/5/2022 và np kinh phi truroc ngày 
01/6/2022. 

Thông tin chi tit, xin vui lông lien h: 
Trung tarn Hçp tác doanh nghip, Trw&ng Dai hQc Cong nghip Ha Ni 
Ms. Tháo (0972 892 250; thaontp.hauigrnail.corn) 
hoic Mr. Dirung (0984 468 882; duongnh238grnail. corn) 
Rt mong nhn di.rçvc sij quan tam, hqp tác cUa Qu Cong ty và các nhà tài trçi! 
Trãn trQng cam cm! 

KT. HIEU TR!JNG 
U TRUONG 

Phu mc: 
1. SO krqng SV d? kiên tot nghip nãm 2022 3. Hng rniic phiic vi NHVL 2022 
2. NOi  dung chuong trinh NI-IVL 2022 4. Phiêu dang k tham gia 



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2022 

Thời gian: 7:30 ~ 16:30 Thứ 7 ngày 04/6/2022 
Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn,  

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện Địa điểm 
Ngày 02/6 Thông báo vị trí gian hàng  Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 
Nội (ĐHCNHN) 

Theo layout 

Ngày 03/6 
13:00 - 17:00 

Chuẩn bị, trang trí gian 
hàng  

Các doanh nghiệp 
(DN) tham gia 

Khu vực gian 
hàng 
 

Ngày 04/6 – Ngày hội việc làm 
06:00 – 07:30 Chuẩn bị, trang trí gian 

hàng (tiếp) 
(Nếu chiều ngày 03/6 DN 
chưa đến hoặc chưa set 
up xong) 

Các DN tham gia Khu vực gian 
hàng 

07:30 – 08:00 Đón tiếp đại biểu dự khai 
mạc  

- Đại diện các DN 
tham gia  
- Nhà trường 
- Sinh viên 

 
 
 
 
Trước nhà A10 08:00 – 08:15 Văn nghệ chào mừng ĐHCNHN 

08:15 – 08:45 - Giới thiệu thông tin các 
DN tham gia 
- Phát biểu của đại diện 
lãnh đạo Nhà trường 
- Phát biểu của đại diện 
01 DN  

- MC 

7:30 – 12:00 
Giao lưu, trao đổi, gặp gỡ 
Sinh viên tại gian hàng 

Khoảng 60 DN  
và 5000 Sinh viên 

Tại gian hàng 
 

13:00 – 16:30 
Phỏng vấn, tuyển dụng 
Sinh viên tại phòng học 
(nếu DN có nhu cầu) 

Tại phòng học 

Phụ lục 2 



HẠNG MỤC PHỤC VỤ 
NGÀY HỘI VIỆC LÀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2022 

Thời gian: 7:30 ~ 16:30 Thứ 7 ngày 04/6/2022 
Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 298 đường Cầu Diễn,  

phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

STT Hạng mục   Quy cách Số lượng  
trên 1 gian hàng 

 Kinh phí bao gồm:   
1.  Gian hàng tiêu chuẩn ngoài trời  3 vách ngăn có mái che, diện 

tích gian hàng 9m2 (kích 
thước 3 x 3m, cao 2.5m) 

01 gian 

2.  Trán gian hàng Gồm tên công ty, logo công 
ty, số thứ tự gian hàng 

01 trán 

3.  Bàn và ghế rời  Có khăn trải bàn và áo ghế 

 

01 bàn,  

02 ghế 

4.  Bàn liền ghế Không có khăn trải bàn ghế 02 bộ 

5.  Thảm trải nền  01 cái 

6.  Ổ điện  01 cái 

7.  Bóng điện  01 cái 

8.  Quạt điện  Quạt hơi nước 01 cái 

9.  Nước uống đóng chai Chai 500ml 06 chai 

10.  Phòng phỏng vấn  Phòng học của SV tại khu 
giảng đường, gồm: bàn, ghế, 
máy chiếu, điều hòa, điện 

01 phòng 

11.  Sinh viên tình nguyện hỗ trợ tại 
gian hàng của DN 

 01 SV 

12.  Bàn ghế chờ Bố trí xung quanh các khu 
vực gian hàng cho SV ngồi 
nghiên cứu thông tin và viết 
phiếu ứng tuyển 

 

 
 

Tại khu vực chung 
13.  Dù lớn che các khu vực ngoài 

trời, quạt công nghiệp, nước uống 
 

14.  Bảng danh sách các DN tham gia 
và vị trí tuyển dụng 

In bạt căng khung khổ lớn 

15.  Wifi truy cập miễn phí   

 Công ty tự chuẩn bị: 
1.  Trang trí backdrop bên trong gian 

hàng như: in bạt hiflex căng 
khung sắt/ in bạt gấp mép đục 
Oze 4 góc, standee, pano...  

Kích thước in bạt 2.4 x 2.9m 
(rộng x dài) 

 

- Có thể in một 
mặt chính giữa 
hoặc in cả 3 mặt 
gian hàng. 

- Dùng dây thép 
buộc bạt vào các 
góc, không được 
khoan ốc vít hoặc 

Phụ lục 3 



STT Hạng mục   Quy cách Số lượng  
trên 1 gian hàng 
bắn ghim vào 
vách. 

2.  Các đồ dùng/ thiết bị hỗ trợ cần 
thiết khác như: máy tính, laptop, 
TV, máy chiếu, rắc cắm phòng 
khi dùng nhiều thiết bị điện… 

 - Không sử dụng 
loa đài, micro để 
tránh ảnh hưởng 
đến các gian hàng 
xung quanh.  
- Dùng mic gắn có 
âm thanh vừa phải 
nếu cần. 

3.  Catalog giới thiệu công ty, phiếu 
thông tin việc làm, phiếu thông 
tin ứng viên 

 Nên chuẩn bị 
khoảng 400-500 
bộ tài liệu 

 

Ghi chú: 

 Trường hợp Công ty muốn đăng ký nhiều hơn 01 gian hàng hoặc đặt thêm phòng 
phỏng vấn, kê thêm bàn liền ghế…, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức. 

 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Truyền thông VinaCham (đơn vị nhà trường 
thuê tổ chức Ngày hội việc làm) nhận thi công các hạng mục khác theo yêu cầu. 
Nếu Công ty có nhu cầu thuê in ấn, trang trí, bố trí thêm hạng mục khác bên trong 
gian hàng, liên hệ trực tiếp Công ty VinaCham theo số điện thoại 0913 192 668 (Mr. 
Sơn), Email:Vinacham668@gmail.com 

 Nhà trường có Trung tâm dịch vụ Nhà ăn khang trang, sạch đẹp. Công ty tham gia 
có thể đặt cơm trưa tại Canteen theo số điện thoại: 0982 879 211 (Ms. Trang). 



                                                                                                                                             
 
 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 
 “Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022” 

 

I. Thông tin công ty 
1. Tên công ty: …...……...…………………........…………….Chủ sở hữu (quốc gia):……………. 
2. Địa chỉ: ...………..……………………………………………………………….……………….. 
3. Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………………… 
4. Đầu mối liên lạc của công ty:  
- Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………. 
- Chức vụ/ Phòng ban: ……………………………….…………………………………………….... 
- Điện thoại: ………………………………… Di động: ……………………………………………. 
- Email: ……………………………………………………………………………………………… 
5. Logo công ty: khi gửi phiếu đăng ký vui lòng đính kèm logo công ty bản rõ nét để nhà trường 
in tên công ty và logo tại trán gian hàng. 
II. Thông tin tuyển dụng 

STT Vị trí tuyển dụng Ngành đào tạo* Trình độ* Số lượng Ghi chú 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

…..      

* Ngành đào tạo và Trình độ: xem Phụ lục 1 

- Công ty có tổ chức phỏng vấn tại ngày hội việc làm không?  

 Không   Có phỏng vấn tại gian hàng    Có phỏng vấn tại phòng học  Có phỏng vấn tại cả 
gian hàng và phòng học 

III. Yêu cầu khác 
(Yêu cầu, đề xuất, mong muốn khác của Công ty khi tham gia Ngày hội việc làm tại ĐHCNHN) 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 

Xác nhận của Công ty 
 
 
 

 

Ghi chú: 

- Phiếu đăng ký bản word+scan đóng dấu gửi qua mail: thaontp.haui@gmail.com trước ngày 30/5/2022. 
- Kinh phí tham gia 5.000.000đ chuyển khoản trước ngày 01/6/2022 qua số tài khoản 
102004410795, Nguyễn Thị Phương Thảo, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm. 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 
Địa chỉ: số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Tel: 024 3765 5121 (ext: 838);   
Website: https://haui.edu.vn  

Phụ lục 4 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

I Đại học K13 6777

1 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 277

2 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 468

3 Công nghệ kỹ thuật ô tô 473

4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 458

5 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 137

6 CNKT điều khiển và tự động hóa 316

7 CNKT điện tử - viễn thông 456

8 Công nghệ kỹ thuật máy tính 114

9 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 70

10 Công nghệ thông tin 406

11 Hệ thống thông tin 125

12 Khoa học máy tính 117

13 Kỹ thuật phần mềm 226

14 Công nghệ kỹ thuật hóa học 158

15 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20

16 Công nghệ thực phẩm 86

17 Công nghệ dệt, may 194

18 Thiết kế thời trang 39

19 Ngôn ngữ Anh 197

20 Ngôn ngữ Trung Quốc 121

21 Ngôn ngữ Hàn Quốc 46

22 Kế toán 750

23 Kiểm toán 120

24 Quản trị kinh doanh 503

25 Tài chính - Ngân hàng 120

26 Marketing 85

27 Kinh tế đầu tư 47

28 Quản trị nhân lực 132

29 Quản trị văn phòng 107

30 Du lịch 127

31 Quản trị khách sạn 119

32 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 163

II Cao đẳng K21 2150

1 CNKT cơ khí 141

2 Cắt gọt kim loại 49

3 Công nghệ chế tạo máy 56

4 CNKT cơ điện tử 141

5 Điện công nghiệp 166

6 CNKT điều khiển và tự động hóa 255

7 KT máy lạnh và điều hòa không khí 95

8 CNKT điện tử, truyền thông 45

9 Điện tử công nghiệp 142

10 Công nghệ ô tô 550

11 Công nghệ may 114

12 Kế toán 108

13 Công nghệ thông tin 288

8927

Đồ án/ học phần TN Ra trường

Thi tốt nghiệp Ra trường

Tổng các trình độ đào tạo

Số 

lượng 
Trình độ/ NgànhTT

Ghi chú:  Các chương trình Hội thảo việc làm, Thực tập tốt nghiệp của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể được điều chỉnh dựa theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ: Ông Trần Viết Hồi, Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Di động: 097 338 3303; VP: 0243 7655121 (ext: 266) ; Email: tranviethoihaui@gmail.com

Chương trình hợp tác

Tháng 2/2022

N
G

H
Ỉ T

ẾT

Tháng 3/2022

N
G

H
Ỉ T

ẾT

Học tập tại trường Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệpHọc tại trường

KẾ HOẠCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HỢP TÁC NĂM 2022

Tháng 9/2021 Tháng 7/2022Tháng 10/2021 Tháng 11/2021 Tháng 12/2021 Tháng 1/2022 Tháng 4/2022 Tháng 8/2022Tháng 5/2022 Tháng 6/2022

Hội thảo việc làm 

Thực tập tốt nghiệp tại DN

Hội thảo việc làm 

Kết thúc học

Tốt nghiệp

Tiếp nhận thông báo tuyển dụng, tài trợ thiết bị đào tạo, trao học bổng cho SV, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề, sát hạch tay nghề...

Ngày hội việc làm 
04/6/2022

Thực tập tốt nghiệp tại DN

Hội thảo việc làm Hội thảo việc làm 

Kết thúc học

Tốt nghiệp

Ngày hội việc làm 
04/6/2022

Admin
Typewritten text
Phụ lục 1
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