
BQ CONG THtTONG CQNG HOA XA HQI CHJ NGHIA YIT NAM 
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S6: 42 IKH-DHCN Ha Ni, ngày 14 thang 03 näm 2019 

KE HOACH 
T chfrc Hi thão co hi vic lam cüa 

Cong ty TNHH LG Electronics Vit Nam Hal Phông 

Truàng Dai  hQc Cong nghip Ha Ni ph6i hçip vài Cong ty TNHH LG 
Electronics Vit Nam Hài Phông (LGEVH) t6 ch(ic chuang trInh "Hi thão cci hOi 
vic lam ca Cong ty LGEVH" nh&m giâi thiu vài sinh viên dä t6t nghip vã sinh 
viên Di hQc chinh quy khOa 10, 11 các chuyên ngành cüa các Khoa Co khl, Din, 
Din tfr, CN O to v cci hOi  vic lam tai  Cong ty. D cong tác chu.n bj và t6 chCrc dat 
kt qua t6t, Hiu truông Nhà tnr?lng yêu cu cáo dan vj thrc hin các cong vic sau: 
I. Thôi gian và dja dim 

- Thai gian: Tr 08:30 — 17:00, thu 6 ngà.y 22/03/2019 
- Dja dim: Hi tnthng tng 2 nhà A3 

II. Thãnh phn 
- Dai din lãnh dao  Khoa, Trung tam Hcip tác doanh nghip, giáo vin chi 

nhim chuyên trách và giáo viên quan tam oUa các Khoa dào tao  sinh viên. 
- din Cong ty LGEVH 

iih viên d t6t nghip và sinh viên Dai  hçc chInh quy khóa 10, 11 các 
chuye ngãnh ciia các Khoa Ca khI, Din, Din t&, CN O to và các sinh vin 
quan tarn. 

Ill. Ni dung chiroiig trInh 
Gii thiu v LGEVH. 
LGEVH giói thiu v chuong trinh tuyn diving và each thuc üng tuyn, np 
h scr. 
Giao li.ru gitta LGEVH và SV, trao cáo phn qua cho SV. 
T6 chuc thi tuyn, phông vn tai HOi thão 

IV. Phân Cong thic hin 

1. Trung tam Hç'p tác doanh nghip 
- Là du m6i ph6i hçip vài LGEVH d t6 chirc chucmg trInh. 
- Ph6i hqp vâi các Khoa tng hcip danh sách sinh viên tharn dir chung trInh. 
- Tng hcip và báo cáo Giám hiu kt qua thc hin. 

2. Phông Quãn trj 
- B6 trI HOi  trung tng 2 nhà A3 d th churc chuong trinh. 
- ChuAn bj nuâc u6ng cho 20 khách miii tham dr chucmg trInh. 

3. Trung tam Truyn thông và Quan h cong chüng 
- Chu.n hi h th6ng m thanh (02 micro), ánh sang, man hinh Led ti HOi  tnl?mg thng 2 

thà A3. 



- Phi hqp vài Trung tam Hqp tác doanh nghip d in, treo banner, bang ron ti 
• khuôn viên truâng vó.i s hxçing cii th: 

• 02 banner ngang 

• 06 bang ron d9c (02 mat) 

• 03 standee 
• Olpano 

(Cong y thanh toán kinh phi) 
- CCr ngithi chiip ãnh và däng thông tin trén website. 

4. Khoa Co khI, Din, Din tü, CN O to 
Thông báo k hoch t chüc chirong trInh cho sinh viên da tt nghip và sinh 
viên Di h9c chInh quy khóa 10, 11 các chuyên ngành bitt và däng k32 tham 
gia chrang trInh theo ththng link sau: 

http://bit.Iv/HaUI-LGEVH   
• Han dãng k: Hêt ngây thu 5, 21/03/2019 

No'i nJ,mn: 
- Giam hieu de chi dao 

- Cáe do'n vi có lien quan 

- LLru VT, HTDN 

KT. HI1U TRJJONG! 
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