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Kính gửi:  ..................................................................................................   
 

Năm học 2015 – 2016 là năm học đánh dấu bước đường 10 năm hình 

thành và phát triển của Trường ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM (ĐH 

CNTT). Trong 10 năm qua, Trường ĐH CNTT đã gặt hái được nhiều thành tựu 

to lớn trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đóng góp vào sự phát triển chung của đất 

nước. Trong suốt chặng đường phát triển, Trường ĐH CNTT luôn nhận được 

sự hỗ trợ, phối hợp của quý doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ việc làm và 

bồi dưỡng chuyên môn cho sinh viên trường. Trường ĐH CNTT trân trọng 

cảm ơn sự đồng hành của quý doanh nghiệp trong thời gian qua.  

Hiện nay, trường ĐH CNTT với hơn 4000 sinh viên hệ chính quy đang 

học tập tại trường, trong đó có khoảng 800 sinh viên năm cuối dự kiến tốt 

nghiệp trong năm học 2015 – 2016. Trường ĐH CNTT trân trọng kính mời quý 

doanh nghiệp tham gia, tài trợ hoặc hỗ trợ các nguồn học bổng cho sinh viên 

trong Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2015. Sự đồng hành của quý 

doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu đẹp với các đối tác, 

các nhà khoa học và đặc biệt là sinh viên UIT - nguồn nhân lực chất lượng cao, 

tiềm năng của quý doanh nghiệp.  

Kính chúc Ban Giám đốc và tập thể nhân viên quý doanh nghiệp dồi dào 

sức khỏe và thành công. 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. 

TS. VŨ ĐỨC LUNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG BTC NGÀY HỘI 

  

THƯ NGỎ 
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Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM (Trường ĐH CNTT) là 

trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông, là 

trường thành viên của ĐHQG-HCM. Trường ĐH CNTT có nhiệm vụ đào tạo 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin góp phần tích cực vào sự phát triển của 

nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến. 

Trường ĐH CNTT có đội ngũ cán bộ, giảng viên với trình độ chuyên môn 

cao, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học theo định hướng 

đại học nghiên cứu. Trường có 07 chương trình chính quy đào tạo bậc kỹ sư và 

cử nhân (ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ 

thống thông tin, truyền thông và mạng máy tính, an toàn thông tin, công nghệ 

thông tin), có 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (ngành khoa học máy 

tính và công nghệ thông tin) và 02 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ 

(ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin). Tổng số sinh viên, học viên 

cao học và nghiên cứu sinh hiện nay của Trường là hơn 7.000. 

Hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường ngày càng mở rộng và đi vào 

chiều sâu, phục vụ thiết thực công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường 

đã tạo được mối quan hệ tốt với các trường đại học, viện nghiên cứu, các 

doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, liên 

kết đào tạo, trao đổi giảng viên, học viên và cung ứng nguồn nhân lực. Một số 

đối tác tiêu biểu của Trường như: Đại học bang Oklahoma - Hoa Kỳ (Oklahoma 

State University), Đại học Nam Úc – Úc (University of South Australia), Viện 

Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), IBM, Axon Active Vietnam, 

CSC Vietnam, VNG, FPT Software… 

TỔNG QUAN VỀ  

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Đến nay, Trường ĐH CNTT tự hào là Trường có 100% sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm. Trong đó có trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm 

đúng với chuyên ngành được đào tạo. 

Trường ĐH CNTT hướng đến trở thành một trường đại học trọng điểm, 

chất lượng cao hàng đầu về CNTT&TT của Việt Nam và khu vực; là đích đến tin 

cậy về đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, đổi mới của các nhà khoa học; 

là một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, giới doanh nghiệp trong 

và ngoài nước; góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam. 
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Các Hội thảo, Seminar chia sẻ của Doanh nghiệp 

  
Hội thảo Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 

 
Hội thảo IBM Bluemix 

 
Scrum Course – Axon Active Việt Nam 

 
Hội thảo "Giải pháp và ứng dụng mã vạch trong 

kinh doanh, sản xuất” 

 
Hội thảo Kỹ năng phỏng vấn, xin việc - GameLoft 

CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ - LIÊN KẾT 

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 
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Các cuộc thi học thuật sinh viên 

 

 
Cuộc thi quốc gia “Sinh viên với an toàn thông tin” 

năm 2014 

 
Hội nghị Khoa học trẻ 

(tháng 10-11 hàng năm) 

 

Vòng thi Quốc gia Lập trình vi điều khiển AMO 

(tháng 4 hàng năm) 

 

Cuộc thi Lập trình thuật toán – UIT ACM 

(tháng 4, tháng 9 hàng năm) 

 
Cuộc thi Game UIT Hackathon 

(tháng 5 hàng năm) 

 
 Cuộc thi Lập trình điều khiển – IT Car 

(tháng 5 hàng năm) 
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Ký kết hợp tác, Học bổng hỗ trợ sinh viên,… 

 

 
Ký kết hợp tác giữa Trường ĐH CNTT và Renesas 

 
VNG đồng hành cùng chương trình  

“Máy tính cũ – Tri thức mới” 

 

 
CSC Việt Nam trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt 
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Các hoạt động kiến tập, tham quan Doanh nghiệp 

 

 
Sinh viên 5 tốt tham quan Axon Active Việt Nam 

 
Kiến tập tại công ty Global CyberSoft 

 

 

VNG Tour 

 

Tham quan tại GameLoft 
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Ngày hội Việc làm 

 
Ngày hội việc làm UIT Day I - 2010 

 
Ngày hội việc làm UIT Day II - 2013 

  

  
  

 

 

Ngày hội việc làm 

 Công nghệ Thông tin – 2014 

(Khoa Hệ thống Thông tin 

đăng cai tổ chức) 
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Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm năm 2014 
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1. Thời gian - Địa điểm 

- Thời gian: ngày 28 tháng 11 năm 2015 (thứ bảy). 

- Địa điểm: Trường ĐH Công nghệ Thông tin (Khu phố 6, Phường Linh Trung, 

Quận Thủ Đức, TP. HCM). 

2. Đối tượng tham gia 

- Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, đặc biệt là sinh viên năm 3, năm 4, 

sinh viên năm cuối của tất cả các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. HCM. 

- Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, giao lưu, quảng bá 

hình ảnh, tài trợ học bổng cho sinh viên.  

- Các đơn vị tài trợ, đơn vị đồng hành, đơn vị bảo trợ, các đơn vị thông tấn, báo 

chí, phát thanh và truyền hình. 

3. Quy mô tổ chức 

- Chương trình dự kiến thu hút khoảng 30 gian hàng của doanh nghiệp và 

2000 lượt sinh viên tham gia. 

4. Hình thức tham dự  

- Doanh nghiệp tham gia tài trợ cho chương trình  

- Doanh nghiệp tham gia gian hàng tuyển dụng, trưng bày sản phẩm  

- Doanh nghiệp đăng ký tổ chức hội thảo cho sinh viên 

Chi tiết vui lòng xem thông tin các gói tài trợ, tham gia gian hàng ở trang sau 

  

HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ 

NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP  

NĂM 2015 
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D 

STT NỘI DUNG CHÍNH THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ 

1 Khai mạc Ngày hội 8h00 – 8h45 Sân khấu 

chính 

 

2 Các hội thảo chuyên đề của 

các doanh nghiệp tài trợ 

- Seminar giới thiệu của 

doanh nghiệp; 

- Chuyên đề riêng do từng 

doanh nghiệp đăng ký: Định 

hướng nghề nghiệp cho sinh 

viên; Giao lưu, chia sẻ bí 

quyết tìm việc từ góc nhìn 

nhà tuyển dụng; Chia sẻ về 

công nghệ mới; …. 

9h00 – 11h30 Các phòng 

hội thảo, dự 

kiến 5 phòng 

hội thảo của 

5 doanh 

nghiệp 

Tài trợ 

chính: 9h00 

– 11h00. 

Đồng tài trợ: 

10h00 – 

11h30. 

(theo thỏa 

thuận giữa 2 

bên) 

3 Hội quán Sinh viên và 

Doanh nghiệp 

- Gian hàng giới thiệu của 

doanh nghiệp; 

- Gian hàng “Phỏng vấn thử 

- Thành công thật” của 

doanh nghiệp; 

- Gian hàng Lưu niệm – 

Game show; 

- Gian hàng Ẩm thực 

9h30 – 15h00 Sân trường  

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP  

NĂM 2015 
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4 Các hoạt động tuyển dụng: 

làm bài test, phỏng vấn  

9h30 - 15h00 Khu vực 

phòng học 

Theo yêu 

cầu của nhà 

tài trợ 

5 Chương trình giao lưu của 

nhà tài trợ chính 

10h30 - 11h30 Sân khấu 

chính 

Theo yêu 

cầu của nhà 

tài trợ 

6 Chương trình bốc thăm 

trúng thưởng lần 1  

11h30 - 11h45  Sân khấu 

chính 

 

7 Chương trình văn nghệ, 

gameshow  

14h30 - 15h00 Sân khấu 

chính 

 

8 Tuyên dương Sinh viên 5 tốt 

2015 

16h30 – 18h00 Sân khấu 

chính 

 

9 Chung kết Hội thi UIT’s Star 

2015 

Giao lưu ca sỹ khách mời 

Chương trình bốc thăm 

trúng thưởng lần 3 

Bế mạc Ngày hội 

18h00 – 21h30 Sân khấu 

chính 
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STT Nội dung 
Tài trợ 

chính 

Đồng tài 

trợ 

Tham gia 

gian hàng 

1 
Mức tài trợ bằng hiện kim trị 

giá từ 

≥20.000.000 

đồng 

13.000.000 

đồng 

5.000.000 

đồng 

2 
Gian hàng giới thiệu 

(3m x 3m) 

02 gian hàng 

VIP 

02 gian hàng 

VIP 
01 gian hàng 

3 

Logo, banner được đặt ở vị 

trí trang trọng trên các 

phương tiện truyền thông 

cho ngày hội 

 

kèm theo 

dòng chữ 

Nhà tài trợ 

chính 

 

kèm theo 

dòng chữ 

Đồng tài trợ 

 

4 

Xuất hiện tên doanh nghiệp 

với tư cách là đơn vị tài trợ 

trên các ấn phẩm, báo chí 

   

5 

Được xướng tên trang trọng 

và giới thiệu đại biểu Lễ khai 

mạc 

   

6 

Đại diện nhà tài trợ phát 

biểu trong Lễ khai mạc (thỏa 

thuận) 

   

7 

Đại diện đơn vị được tặng 

biểu trưng, thư cảm ơn trong 

Lễ khai mạc chương trình 

   

8 

Giới thiệu tóm tắt về doanh 

nghiệp hoặc sản phẩm trong 

bảng thông tin tuyển dụng 

của ngày hội. 

 

SL Hình ảnh 

tối đa 2 

SL chữ tối đa 

300 

 

SL Hình ảnh 

tối đa 1 

SL chữ tối đa 

200 

 

SL chữ tối đa 

100 

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ, THAM GIA 

NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP  

NĂM 2015 
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9 

Được ưu tiên phát video giới 

thiệu về doanh nghiệp trong 

một số khoảng thời gian của 

ngày hội.  

Có 

Tối đa 120 

giây/1 lần 

Có 

Tối đa 90 

giây/1 lần 

Không 

10 

Chương trình giao lưu của 

nhà tài trợ trên sân khấu 

chính trong 01 tiếng 

   

11 

Phòng riêng tổ chức hội thảo 

chuyên đề và phỏng vấn sinh 

viên 

   

12 

Được phân phối, quảng bá 

sản phẩm của nhà tài trợ 

trong ngày hội 
   

13 

Nhận được những thông tin 

các hoạt động từ Trường và 

diễn tiến trong thời gian tới. 

   

14 

Được ưu tiên đăng tin tuyển 

dụng trên forum sinh viên 

của trường 

   

 

 

CÁC HẠNG MỤC TÀI TRỢ 

- Tài trợ các ấn phẩm tuyên truyền (chi phí in bandroll, backdrop, poster, tờ rơi …). 

- Tài trợ trang phục Ban tổ chức, cộng tác viên của chương trình 

- Học bổng cho gương sinh viên tiêu biểu, vượt khó học giỏi (tài trợ hiện kim). 

QUYỀN LỢI 

- Logo đơn vị xuất hiện trong tất cả các ấn phẩm truyền thông; 

- Được xướng tên trang trọng và giới thiệu đại biểu; 

- Đại diện đơn vị tài trợ sẽ được trao biểu trưng và thư cảm ơn tại Lễ khai mạc; 

- Nhận được những thông tin các hoạt động từ Trường và diễn tiến trong thời gian 

tới; 

- Hỗ trợ đăng tải thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên forum sinh viên của 

trường. 

Quý công ty có thể đề xuất thêm với BTC các hạng mục tài trợ khác  

nằm ngoài các hạng mục trên 

TÀI TRỢ HỌC BỔNG HIỆN KIM, KHÓA HỌC, SẢN PHẨM 
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Ban Tổ chức Chương trình rất vui mừng nhận được sự quan tâm, tài trợ của quý 

đơn vị, doanh nghiệp cho Ngày hội. 

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý doanh nghiệp vui lòng xác nhận thông 

tin đăng ký tham gia chương trình trước ngày 15/11/2015 

 

MỌI CHI TIẾT VỀ THÔNG TIN TÀI TRỢ, ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  

VUI LÒNG LIÊN HỆ: 
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