


THƯ NGỎ
Kính gửi: Ban Giám đốc quý doanh nghiệp

Trải qua 14 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-
HCM (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 đó, Trường ĐH CNTT luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp
của quý doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ việc làm, thực tập, xây dựng chương trình đào tạo 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.

Năm học 2019 – 2020, trường ĐH CNTT với hơn 6500 sinh viên hệ chính quy đang học tập tại
trường, trong đó có hơn 1500 sinh viên năm cuối có nhu cầu tìm kiếm việc làm, thực tập. Ngày hội
Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2019 (UIT Career Day 2019) là một chương trình thường niên của nhà
trường, là một hoạt động cầu nối nhằm nối kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà trường và sinh
viên trường.

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 2019. Sự đồng hành của quý
doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh đẹp, thương hiệu phát triển bền vững đối
với các đối tác, xã hội và đặc biệt là sinh viên trường - 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 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc
và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.
TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

THEO NGÀNH

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Trường ĐH
CNTT) là một trong sáu trường đại học thành viên Đại
học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM), được thành lập
vào tháng 6 năm 2006. 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.

Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo hệ chính quy
bậc đại học và sau đại học. 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. 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.
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NGÀY HỘI SINH VIÊN & DOANH NGHIỆP
UIT CAREER DAY
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THÔNG TIN 
UIT CAREER DAY 2019
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Sinh viên ngành CNTT&TT, đặc biệt là sinh viên năm 3, năm 4, năm cuối của tất cả các

trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tp.HCM

Các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dung, 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

Dự kiến thu hút 40 gian hàng của 25 doanh nghiệp, 3000 sinh viên tham gia

QUY MÔ TỔ CHỨC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019

Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM

THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
UIT CAREER DAY 2019

- Khai mạc

Khai mạc Ngày hội

8h
00

 –
8h

45

Gian hàng SV&DN

- Giới thiệu doanh nghiệp
- Thông tin tuyển dụng
- Tư vấn nghề nghiệp
- Ứng tuyển, làm bài test,

phỏng vấn
- Giao lưu sinh viên

8h
45

 –
13

h
00

Giao lưu

- Bốc thăm may mắn

11
h

00
 –

12
h

30

Hội thảo chuyên đề

- Seminar giới thiệu của
DN tài trợ Vàng

- Chuyên đề của DN tài
trợ Vàng

9h
30

 –
11

h
30

THỨ BẢY, 23/11/2019
TẠI UIT

Bắt đầu

7h30

Bế mạc

13h00
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HÌNH THỨC THAM GIA
UIT CAREER DAY 2019

TÀI TRỢ VÀNG 
50.000.000đ

TÀI TRỢ BẠC 
40.000.000đ

TÀI TRỢ ĐỒNG 
25.000.000đ

Doanh nghiệp tham gia gian hàng: 
15.000.000đ/gian hàng

Doanh nghiệp tài trợ:
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QUYỀN LỢI TÀI TRỢ VÀ THAM GIA

UIT CAREER DAY 2019
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QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ TÀI TRỢ VÀNG TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢĐỒNG THAM GIA

Số lượng Doanh nghiệp 02 doanh nghiệp 06 doanh nghiệp Không hạn chế Không hạn chế

Gian hàng tiêu chuẩn
(3m x 3m)

02 gian hàng 
(vị trí yêu cầu)

02 gian hàng 
(vị trí yêu cầu)

01 gian hàng 
(vị trí yêu cầu)

01 gian hàng 
(vị trí BTC quy định)

Phòng riêng tổ chức hội thảo chuyên đề,
phỏng vấn sinh viên 01 phòng

Kích thước logo Nhà tài trợ Bằng logo của 
Trường

Bằng 3/4 logo của 
Trường

Bằng 2/3 logo của 
Trường

Bằng 1/3 logo của 
Trường

Xuất hiện tên doanh nghiệp với tư cách là
đơn vị tài trợ trên các thông cáo báo chí

Logo Nhà tài trợ xuất hiện trên Forum,
Fanpage Trường, Event Ngày hội

Logo, hình ảnh, thông tin Nhà tài trợ được
xuất hiện trên các banner, poster treo trong
khu vực tổ chức

Logo được xuất hiện trên Backdrop Ngày
hội

Logo được xuất hiện trên Bảng thông tin
Ngày hội

Logo Nhà tài trợ xuất hiện trong email giới
thiệu chương trình gửi sinh viên và cựu sinh
viên

Logo Nhà tài trợ xuất hiện trên banner treo
tại Trường

08 banners
0.6 x 1.6m

06 banners 
0.6 x 1.6m

04 banners 
0.6 x 1.6m 16



QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ TÀI TRỢ VÀNG TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢĐỒNG THAM GIA

Giới thiệu thông tin nhà trợ trên Forum
Trường, Event Ngày hội 01 bài riêng 01 bài riêng 01 bài chung của 

công ty tài trợ

Được nhắc tên trên Bài viết tổng hợp thông
tin về Ngày hội

Đại diện đơn vị được tặng biểu trưng, thư
cảm ơn Biểu trưng Biểu trưng Biểu trưng Thư cảm ơn

Giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp hoặc
sản phẩm trong bảng thông tin tuyển dụng
của ngày hội.

02 trang A4 02 trang A4 02 trang A4 01 trang A4

Được ưu tiên phát video giới thiệu về
doanh nghiệp trên các kênh thông tin của
Ngày hội

Tối đa 
180 giây/1 lần

Tối đa 
120 giây/1 lần

Tối đa 
90 giây/1 lần

Bài viết giới thiệu và trang quảng cáo của
nhà tài trợ theo kích cỡ A5 in màu trong sổ
tay Ngày hội (1000 cuốn)

02 trang 02 trang 01 trang

Chương trình giao lưu của nhà tài trợ trên
sân khấu chính trong 30 phút (thỏa thuận)

Được phân phối, quảng bá sản phẩm trong
ngày hội

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

Được ưu tiên đăng tin tuyển dụng trên
forum sinh viên của trường 19 17



MÔ TẢ GIAN HÀNG

- Vách ngăn bằng gỗ, số lượng vách tùy vị trí
- Có mái che gian hàng, khu vực trước gian hàng có
dù che
- Bảng tên gian hàng – In tên doanh nghiệp

Kích thước: 3m x 3m x 2.3m

- 02 bàn thông tin + khăn trải bàn, 04 ghế dựa
- 01 bóng đèn + 01 quạt treo tường + 01 ổ cắm điện
- Pallet trải sàn + thảm trải
- 01 CTV hỗ trợ
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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 tài trợ, đăng ký tham gia chương trình                     

trước ngày 30/10/2019.
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MỌI CHI TIẾT VỀ TÀI TRỢ, THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH, TRAO HỌC BỔNG

VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, PHÒNG A101

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

(028) 372 52002 – 116 ctsv@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng Công tác Sinh viên

toannv@uit.edu.vn 0903.761.559

KS. Dương Phi Long

longdp@uit.edu.vn 098.729.4143
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