
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT 
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           Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

THƯ MỜI THAM DỰ  

“Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm UTT 2022” 

  

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp 

 

Ngày 16 tháng 8 năm 2022 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 

“Tổ chức chương trình Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm 

sinh viên năm học 2021-2022” theo Kế hoạch số 4190/KH-ĐHCNGTVT ngày 

22/7/2022, cho sinh viên các chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông; Xây 

dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ thông 

tin; Hệ thống thông tin; Điện tử viễn thông; Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Khai thác vận tải; Logistics và vận tải đa phương 

thức; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Kinh tế xây dựng; Kế toán; Quản trị 

kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Thương mại điện tử; ....  

Để nâng cao chất lượng hướng nghiệp gắn với nhu cầu tuyển dụng của Quý 

doanh nghiệp (DN), Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải kính mời Quý 

doanh nghiệp tham dự sự kiện: 

- Thời gian: Khai mạc 08h30, thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022. 

- Địa điểm: Phân hiệu Hà Nội, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội. 

- Ban tổ chức tiếp nhận thông tin: TS. Đinh Quang Toàn - Trường Đại học 

Công nghệ GTVT (ĐT: 024.35528976 - 0913095098, email: startup@utt.edu.vn). 

(Ghi chú: Quý Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký gian hàng theo tiêu chuẩn 

Phụ lục 01 - đính kèm; và gửi Phiếu đăng ký về Ban tổ chức trước ngày 06/8/2022 

theo Phụ lục 02 - đính kèm. Đồng thời quý Doanh nghiệp bố trí nhân lực đến tiếp 

nhận gian hàng tiêu chuẩn đã đăng ký từ 07h30 cùng ngày). 

Nhà trường mong nhận được sự hợp tác, đồng hành từ Quý doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám hiệu (để c/đạo); 

- Trung tâm KN&QHDN (để t/hiện); 

- Các Đơn vị trong Trường (để p/hợp); 

- Lưu: VT, VPTT, ĐT. 
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PHỤ LỤC 01. TIÊU CHUẨN KÍCH THƯỚC VÀ THIẾT BỊ GIAN HÀNG SỰ KIỆN NGÀY 16/8/2022 
 



 

PHỤ LỤC 02. PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

“LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ  

NGÀY HỘI VIỆC LÀM UTT 2022” 

 

Kính gửi: - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; 

                     - Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp. 

 

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ 

Tên DN:............................................................................................................................ 

Địa chỉ:............................................................................................................................. 

Đại diện:......................................................... Chức vụ:................................................... 

Điện thoại: ..................................................... Email: ...................................................... 

Người giao dịch: ............................................ Điện thoại ............................................... 

 

Căn cứ Thư mời của Ban tổ chức “Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội 

việc làm UTT 2022”, đơn vị chúng tôi đăng ký tham gia sự kiện với nội dung như sau: 

B. ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG 

1/ Nhu cầu tuyển dụng nhân lực động của Doanh nghiệp 

TT Vị trí tuyển dụng 
Số 

lượng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác 

1     

2     

3     

…     

2/ Số lượng thành viên Đoàn đăng ký tham gia ngày 16/8/2022: .............................. 

3/ Quyền lợi của DN khi tham gia ngày Hội và phân hạng tài trợ (nếu có): 

- Quyền lợi DN khi tham gia: Gian hàng tiêu chuẩn; SV phỏng vấn; Cờ lưu niệm. 

- Doanh nghiệp tài trợ: ………....... đồng (……………………………………………….) 

(Ghi chú: Mức tài trợ tối thiểu 2.000.000 đồng/gian hàng). 

Chúng tôi xin đăng ký và cam kết với Ban tổ chức thực hiện tốt nội dung, kế 

hoạch do Ban tổ chức đề ra./. 
 

Ghi chú:  

1) Liên hệ: 024.35528976 - 0964.298895 ThS.Anh 

Tú; 0974.073461 ThS. Thùy Dung. 

2) Quý DN gửi Phiếu đăng ký (bản dấu đỏ vào 

email: startup@utt.edu.vn) trước ngày 06/8/2022. 

3) Chủ tài khoản: Trung tâm Khởi nghiệp và Quan 

hệ doanh nghiệp, số tài khoản: 4521.0000.523325 

Ngân hàng BIDV chi nhánh Vạn Phúc, Hà Nội 

Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2022                                                                            
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG                                                                                                          

(Ký tên, đóng dấu) 
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CHƯƠNG TRÌNH 

“Lễ Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm UTT 2022” 

 

A. LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2022 

07h00 ÷ 07h30: Chuẩn bị cơ sở vật chất trong hội trường và bên ngoài. 

07h30 ÷ 08h00: 1/ Văn nghệ chào mừng; 

 2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. 

08h00 ÷ 08h05: Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu. 

08h05 ÷ 08h10: Đại diện học viên phát biểu, tri ân Nhà trường. 

08h10 ÷ 08h40: Trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ, tiến sĩ. 

08h40 ÷ 09h40: Trao bằng tốt nghiệp Đại học. 

 

 

B. NGÀY HỘI VIỆC LÀM UTT CẢ NGÀY 16/8/2022 

07h00 ÷ 08h30: Doanh nghiệp tiếp nhận gian hàng. 

08h30 ÷ 09h40: Sinh viên năm 2, năm 3 đến tham quan, giao lưu tại các gian 

hàng Doanh nghiệp. 

09h40 ÷ 16h00: Sinh viên tốt nghiệp đến tham quan, tìm kiếm cơ hội việc 

làm tại các gian hàng Doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 


