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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số: 340 /CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2016 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức chương trình “đưa sinh viên đến doanh nghiệp” 

Chuyến “store tour” tại AEON Việt Nam 

Được sự hỗ trợ của AEON Việt Nam, Phòng Công tác sinh viên Trường đại học Mở 
Tp.HCM sẽ tổ chức chuyên tham quan doanh nghiệp bán lẻ AEON Việt Nam, Phòng Công 
tác Sinh viên thông báo đến sinh viên một số thông tin như sau: 

1. Mục đích:  

- Giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp;  

- Có sự hiểu biết về ngành bán lẻ tại Việt Nam;  

- Tìm hiểu hoạt động của AEON Việt Nam. 

2. Thời gian tổ chức: 

- Chuyến 1: Từ 13g00 -15g00 Ngày 07 tháng 09 năm 2016 

- Chuyến 2: Từ 15g00-17g00 Ngày 07 tháng 09 năm 2016. 

3. Đối tượng: 

- Là sinh viên đang theo học tại Trường đại học Mở tp.HCM 

- Số lượng: 25 sinh viên/01 chuyến. 

4. Cách thức tham gia: 

Bước 1: Sinh viên đăng ký 
tham gia theo 
đường link sau: 

https://goo.gl/forms/NJfPj8tkT2l4caQv1  

- Cách 1: Sinh viên có thể tự túc di chuyển đến Aeon Tân Phú – số 
30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú 

- Cách 2: Sinh viên có thể sử dụng 1 trong các tuyến xe bus công 
cộng sau (đều đi đến gần Aeon): Xe số 16, 51, 69, 149 (tham khảo 
lộ trình tại http://www.buyttphcm.com.vn/Detail_TTLT.aspx?sl=16) 

Bước 2: Sinh viên di chuyển 
đến Aeon Celadon 
Tân Phú. 

- Cách 3: Sử dụng xe bus đón khách hàng của Aeon. Chi tiết điểm 
đón xem tại http://aeon.com.vn/service/bus.html#bus-quan-1 

Bước 3: Sinh viên tập trung 
tại Aeon Celadon 
Tân Phú. 

- Chuyến 1 có mặt lúc 12g45; 

- Chuyến 2 có mặt lúc: 14g45. 

Bước 4: Tham quan Sinh viên tham gia các hoạt động theo đoàn và tuân thủ 
các quy định của chuyến đi. 
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5. Quyền lợi của sinh viên: 

- Được giới thiệu về ngành bán lẻ trên thế giới và Việt Nam, cơ hội việc làm trong 
lĩnh vực bán lẻ nói chung và tại AEON Việt Nam nói riêng. 

- Được cộng 5 điểm vào kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ III năm học 2015-2016. 

6. Phân công quản lý: 

- Ông Nguyễn Lê Minh Long, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm 
(Điện thoại: 0903113143, email: long.nlm@ou.edu.vn) phụ trách chương trình. 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo cho sinh viên biết và tham gia nghiêm túc. 
 
Nơi nhận:  TRƯỞNG PHÒNG 

- Thông báo cho sinh viên; 
- Lưu. 

  (Đã ký) 
 
  Tạ Thị Lan Anh 


