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THÔNG BÁO 
Về việc hỗ trợ công tác tuyển dụng lớp Chuyên Ban  

 

Thực hiện chủ trƣơng của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng 
về công tác tăng cƣờng các hoạt động hỗ trợ, tƣ vấn hƣớng nghiệp cho sinh viên.  

Phòng Công tác sinh viên kết hợp cùng với Tập Đoàn KHKT Hồng Hải  tổ chức 
chƣơng trình “Tuyển dụng lớp Chuyên ban” với nội dung nhƣ sau: 

1.Thời gian tổ chức: ngày 06/04/2021 (thứ ba) 
+ Sáng từ 8h00 đến 11h00 hội thảo và làm bài kiểm tra. 
+ Chiều từ 13h00 đến 16h00 phỏng vấn trực tiếp. 

2. Địa điểm tổ chức:  
+ Tại cơ sở Hà Nội: Hội trƣờng Nhà 3 tầng, Ngõ 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, 

Hà Nội. 
3. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học khóa 12,13 ngành: Điện tử truyền 

thông, Điện điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Công nghệ thông tin, tự động hóa, Ngôn ngữ 
anh 

4. Nội dung chương trình hội thảo gồm 3 phần: 
Phần I: Giới thiệu về Tập Đoàn KHKT Hồng Hải  và Chương trình “Tuyển dụng lớp 

Chuyên ban”. 
Phần II: Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm tại Tập Đoàn KHKT Hồng 

Hải, tổ chức làm bài kiểm tra 
Phần III: Chia sẻ kỹ năng làm việc và tham gia phỏng vấn tuyển dụng. 
5. Phân công nhiệm vụ: 
- Phòng Công tác sinh viên là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan 

triển khai thông báo, tổ chức thực hiện nội dung chƣơng trình theo kế hoạch. 
- Phòng Hành chính quản trị chuẩn bị hội trƣờng, loa âm thanh, vệ sinh trong và 

ngoài hội trƣờng, chuẩn bị nƣớc uống phục vụ chƣơng trình. 
- Phòng tuyển sinh và truyền thông tham gia tuyên truyền đƣa tin về buổi hội 

thảo, chụp ảnh làm tƣ liệu và đăng bài trên websize Nhà trƣờng. 
- Đề nghị Khoa Điện, Điện tử, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Khoa ngoại ngữ và 

cố vấn học tập các lớp. thông báo tới giáo viên giảng dạy ngày 06/04/2021 tạo điều 
kiện cho sinh viên tham gia buổi hội thảo và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên 
triển khai thông báo,  hƣớng dẫn sinh viên đăng ký tham gia. 

- Phòng Đào tạo chuẩn bị máy chiếu phục vụ chƣơng trình. 
- Các lớp sinh viên thuộc đối tƣợng tham gia chƣơng trình mỗi lớp cử đại diện 

35 sinh viên tham dự, danh sách đăng ký tham gia gửi trực tiếp cho Thầy Thái Minh 
Quang - Phòng 103 H.A8 Ngõ 218 Lĩnh Nam trƣớc ngày 05/04/2020. 

Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đề nghị các đơn vị đƣợc phân công nhiệm vụ 
nghiêm túc phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- - Các đơn vị có liên quan; 

- - CVHT các lớp; 

- - Lƣu VT, Phòng CTSV.  
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