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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức chương trình giao lưu Doanh nhân và Sinh viên  
chủ đề “Tự tin lập nghiệp”  

 
Căn cứ theo kế hoạch số 55/CTSV ngày 13/03/2017 về việc tổ chức chương trình 

giao lưu Doanh nhân và Sinh viên. 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung tổ chức chương trình với chủ đề 

“Tự tin lập nghiệp” cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 8h00 – 11h30, ngày 21/03/2017 (thứ 3). 

2. Địa điểm: Hội trường lầu 2, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1  

3. Chủ đề: Tự tin lập nghiệp 

4. Khách mời: Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM, BTC Tài năng Giải thưởng Lương 

Văn Can 2017  

5. Đối tượng tham gia:  

- Sinh viên hệ chính quy, không chính quy (theo số lượng phân bố). 

- Sinh viên chính quy tham gia chương trình sẽ được cộng 05 điểm vào điều 3 

trong hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Online (học kỳ 2 năm học 2016 – 

2017). 

- Các khoa thông báo cho sinh viên đăng ký với số lượng phân bổ như sau: 

STT Khoa Số lượng SV Ghi chú 
1 Công nghệ sinh học  Khuyến khích tham dự 

2 Công nghệ thông tin 10  

3 Đào tạo đặc biệt 100  

4 Kế toán kiểm toán 20  

5 Kinh tế và Quản lý công 20  

6 Luật 20  

7 Ngoại ngữ 20  

8 Quản trị kinh doanh 100  

9 Tài chính ngân hàng 20  



10 Xây dựng và điện 10  

11 XHH-CTXH-ĐNA 10  

12 Trung tâm ĐTTX 20  

 Tổng 350  
 

- Hình thức đăng ký tham gia: Sinh viên đăng ký theo đường link: 

https://goo.gl/forms/UcQhX1X2iK7M6bqY2 của Phòng Công tác sinh viên trước 16:00 

ngày 20/03/2017. Khi đủ số lượng của từng khoa, nhà trường sẽ đóng link đăng ký tham 

dự. 

Trên đây là thông báo của Phòng Công tác Sinh viên về việc tổ chức chương trình 

giao lưu Doanh nhân và Sinh viên, chủ đề “Tự tin lập nghiệp”, kính đề nghị các khoa phổ 

biến thông tin đến sinh viên. 

Trân trọng. 

  KT. TRƯỞNG PHÒNG 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
      (đã ký) 
 
 
 
 
 Nguyễn Ngọc Anh 
 

 

Nơi nhận: 
- Thầy Nhân (để b/c); 
- Các khoa, đơn vị liên quan (để phối hợp t/h) 
- Lưu. 


