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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện”  

chủ đề “Chia sẻ - Kết nối thành công”  
 

Căn cứ theo kế hoạch số 65/KH-CTSV ngày 10/03/2016 về việc tổ chức chương trình 

“Nhân vật và sự kiện” đã được Ban giám hiệu phê duyệt.  

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

“Chia sẻ - Kết nối thành công” cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 08h30, ngày 22/04/2017 (thứ 7). 

2. Địa điểm: Hội trường A (602), 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3  

3. Chủ đề: “Chia sẻ - Kết nối thành công” 

4. Khách mời:  

- Anh Nguyễn Ngọc Châu – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Du 

lịch Bến Thành (Cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh) 

- Chị Lý Thu Hiền – Phó ban Khoa giáo Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh (Cựu 

sinh viên khoa Đông Nam Á) 

- Anh Ngô Minh Hải – Phó ban Tổ chức Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh (Cựu sinh 

viên khoa Công nghệ sinh học) 

5. Nội dung chương trình: 

 - Giới thiệu về nhân vật và sự kiện 

 - Khách mời trao đổi, chia sẻ về công tác Đoàn trong trường học và tại đơn vị công 

tác sau tốt nghiệp; những kinh nghiệm thành công. 

 - Giao lưu với khách mời 

6. Đối tượng tham gia:  

- Anh chị cựu sinh viên 

- Cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Sinh viên hệ chính quy. 



- Sinh viên 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). 

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

https://goo.gl/forms/FmwA9V2kQjOuTqQ32 của Phòng Công tác sinh viên trước 

16:00 ngày 21/04/2017.  

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

“Nhân vật và sự kiện” chủ đề “Chia sẻ - Kết nối thành công”, kính đề nghị các khoa, 

Văn phòng Đoàn – Hội, các đơn vị liên quan 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, Đoàn – Hội, đơn vị liên quan 
(để phối hợp t/h) 
- Lưu CTSV. 


