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KE HOACH 
To chü'c  Ngãy hii vic lam nãm  2022 

D thrc hin hiu qua cong tác giôi thiu vic lam cho sinh viên t& 

nghip, dng thñ thit 1p và duy trI t& mi quan h hqp tác gicta Nhà truô'ng 

vi &m vj tuyn d1ing. Ban Giám hiu chi dao  xây dirn K hoach t chirc 

"Ngày hi vic lam - Tri.rè'ng Dai  hpc Hang hâi Vit Nam, näm 2022", cii th 

nhii sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

- Giñp sinh viên có dnh huóng trong ngh nghip, tip cn vi môi 

tnr&ng lam vic cüng nhu nhthig yêu cu v trInh d, k5 näng cn thi& nhrn 

dáp rng nhu cu cüa doanh nghip; 

- Tao diu kin cho sinh viên dã tot nghip và chun b tOt nghip có co 

hi tim duc vic lam phü hgp vâi ngành ngh duc dâo tao; 

- Giiiip dnh hung vic hpc tp cho sinh viên dang h9c thông qua các hoat 

dng tuyn ding trirc tip; giüp sinh viên lam quen vi tht truông tuyn dyng 

lao dng; 

- Tao co hi cho các doanh nghip, nhà tuyn dyng, các di tác cña Nhà 

trung lra ch9n dugc nhüng nhân lirc có chit luqng, phü hp vâi nhu câu tuyên 

dçing. Qua do, tao  mi quan h trao di thông tin lâu dài gifla Nhà truè'ng vi 

Nba tuyên diing; 

- Giüp Nhá tru'ing tip nhn thông tin phán hi tü phIa SV vâ dc bit là 

tiir dcin vj sir dng lao dng; Lam co s cho vic xây dirng ni dung, chucing 

trinh, phuo'ng pháp, k nãng cn trang bj, dâo tao  cho HSSV sau khi t& nghip 

dáp 1rng nhu cu cüa thj tri.thng lao dng. 

2. Yêu cãu 

- TO chic "Ngày hi vic lam - TruO'ng Dai  h9c Hang hâi Vit Nam, nãm 
2022" vào th?ii gian và dja dim phü hcp vO'i nhü'ng ni dung thit thirc, hp dn 

d thu hut ti da luçrng sinh viên tham gia. 

- Cong tác truyn thông phâi dam bão tInh chuyên nghip, thông tin dn 
rng rãi toàn th sinh viên và các doanh nghip. 



II. THOI GIAN, D!A  DIEM 

1. Thà'i gian: 

1/2 ngày, tr 8h30'- 1 1h30', ngày 11 tháng 6 nãm 2022 (thir bay) 

2. Dia diem: 

Sành nhà Al, khu A, Trung Di h9c Hang hài Vit Nam, s 484 Lch 

Tray, Kênh Duang, Lê Chân, Hâi Phông. 

III. NQI DUNG CHING TRINH 

- Phn 1: Hoat  dng tu' vn ngh nghip cüa các doanh nghip 

Các chuyên gia nhân si,r cüa các doanh nghip cung cp toàn cãnh bi'rc 

tranh v vic lam, xu hixông ngh nghip; tu vn, huó'ng nghip, chia sé kinh 

nghim lam vic cho sinh viên. 

- Phtn 2: Phông vn, tuyn dirng 

+ Các don vj phát t khai h so, phông vn trçrc tiêp các irng viên tai  các 
bàn tuyn dung; 

+ Các don vj trin khai hott dng thirc tp ngh tti thj tri1ing nuóc ngoài 

trirc tip phông van, nhn h so, 1p danh sách d ma các lcp dào tto trrnc va 

sau trCing tuyên. 

IV. THANH PHAN THAM DU' 

1. Khach mo'i :G HI 

+ V phIa Nhà tru&ng: T NAI 

- Dai  din lãnh dio Nba trrnmg; 

- Lãnh dao  các Phông/Ban; 

- Dai din Doàn thanh niên, Hi Sinh viên Nhà trumg; 

- Dai diên lãnh dao các Khoa/Viên. 

+ V phIa doanh nghip: 

- Dai  din các doanh nghip tham gia tuyn ding tai  Ngày hi vic lam. 

2. DI!i tu'çrng tham diy: Sinh viên Dai  h9c Hang hài Vit Nam khóa 59 và 
các khóa khác có nhu cu tu vn v ngh nghip, nm bt thông tin viêc lam, rèn 

luyn các k näng phông vn và tim vic. 

V. TO CHU'C THIIC HIEN 

1. Don vj to chñ'c: Trung tam Dào tao & Giai thiu vic lam là dâu mi 
k& hqp cüng Phông Cong tác sinh viên 

- Xây drng và trin khai chuong trinh t chtrc Ngày hi vic lam 2022 

- Thit k, in an poster, banner phiic v Ngày hi. 



PGS. TS Nguyn Minh Diic 

- Lam du mi phi hçp vâi các don v trong truè'ng d t chirc Ngày hi. 

- Lien he, phi hçip vth các don vj có nhu cu tuyên diing. 

2. Các do'n vi thuôc và trtrc thuôc 

Phi hçip vói Trung tam Dào tto & GTVL trin khai các hoat dng có lien 

quan khi t chirc Ngày hi vic lam theo k hotch phân công, c1i th: 

- Các Khoa/Vin, Phông Cong tác sinh viên: dua tin, thông báo rng rãi 

kê hoch ngày hi dn sinh viên toàn truông. 

- Phông Quân trj thit bj: H trç ngun din, nrnic d t chüc Ngày hi. 

- Phông T chiirc — Hành chInh: Phi hçp vâi ban to chirc thçrc hin treo 

cè, phun, v sinh khu virc truóc và sau ngày t chtrc Ngày hi. 

- Ban Bâo v: Bão v ti khu virc trung bay gian hang; to diu kin cho 

các don vj tuyn dng ra vào cng; dam bâo an ninh, trt tr trong suôt chuong 

trInh. 

- Doân Thanh niên: H trç 20 sinh viên tInh nguyen. 

ljê ngh các do'n vi  vã cá nhân có lien quan nghiêm tue thijc hi_— 

Noi nhân: 
- PHT Nguyn Thanh Son (d p/h clii dto); 
- Tru'àng các don vj; 

- Luu:VT Trung tarn DT & GTVL. 
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