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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /KH-CTSV Cần Thơ, ngày       tháng     năm 2018 

               

KẾ HOẠCH 

V/v: tổ chức Hội chợ việc làm sinh viên đợt 1 _ Năm 2018 

 

I. Mục đích – Yêu cầu: 

 - Tạo cầu nối cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và mới tốt nghiệp gặp gỡ 

các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; tìm hiểu thị trường, nhu cầu lao 

động, tính cạnh tranh và các cơ hội việc làm phù hợp với năng lực, chuyên 

ngành của sinh viên. 
 

 -  Thông qua ngày hội, nhà trường khảo sát và ghi nhận các góp ý, ý kiến 

đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động về năng lực, chuyên môn của người 

học, thông qua đó, có cơ sở điều chỉnh và bổ sung thêm các nội dung cần thiết 

trong chương trình đào tạo của nhà trường. 
 

 - Tạo sự gắn kết và các cơ hội hợp tác lâu dài giữa nhà trường và các 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong công tác đào tạo, NCKH, hỗ trợ 

sinh viên và cung ứng nguồn lao động chất lượng tốt cho thị trường. 

 

II. Tổ chức thực hiện: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

Thời gian: từ 7g30 đến 15g00 Thứ bảy, ngày 07/4/2018 

Địa điểm: Khu vực Đoàn Thanh niên trường Đại học Cần Thơ 

      Khu 2, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
 

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp của 

trường Đại học Cần Thơ và các đối tượng sinh viên khác có nhu cầu 
 

      3. Đơn vị phối hợp tổ chức: Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP. Cần Thơ, 

Trung tâm Liên kết Đào tạo trường Đại học Cần Thơ, Đoàn Thanh niên trường, 

các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động và các Khoa, Viện trực thuộc 

trường. 
 

4. Các hoạt động chính của Hội chợ việc làm: 

- Hoạt động tự giới thiệu, quảng bá của các doanh nghiệp tham gia Hội 

chợ việc làm. 

- Hoạt động tư vấn hướng dẫn ứng viên chuẩn bị hồ sơ việc làm, văn hóa 

công sở, kỹ năng nghề nghiệp 



2 

 

- Hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp 

      5. Tiến độ chuẩn bị: 

Thời gian Công tác tổ chức 

10/3/2018 Tổ chức buổi hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tìm việc và kỹ 

năng phỏng vấn tuyển dụng cho ứng viên 

14/3/2018-

31/3/2018 

- Tiếp nhận hồ sơ ứng viên, thông tin đăng ký tham gia Hội 

chợ việc làm (HCVL) của sinh viên, cựu sinh viên 

- Liên hệ mời doanh nghiệp tham gia HCVL 

- Tổng hợp thông tin tuyển dụng từ doanh nghiệp 

- Thiết kế, in ấn các ấn phẩm, tuyên truyền cho HCVL 

- Chuẩn bị công tác tổ chức, cơ sở vật chất và lập dự toán 

kinh phí thực hiện 

- Tuyển chọn tình nguyện viên cho chương trình 

02/4/2018-

06/4/2018 

- Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tham dự lễ trao 

bằng tốt nghiệp đợt 1/2018 

- Triển khai thông tin Hội chợ việc làm đến sinh viên đã tốt 

nghiệp đợt 1/2018 

06/4/2018 Doanh nghiệp tiếp nhận và chuẩn bị các gian hàng Hội chợ 

việc làm 

07/4/2018 Hội chợ việc làm trường Đại học Cần Thơ 
  

5. Dự toán kinh phí thực hiện: (có bảng dự toán riêng) 
 

6. Phân công thực hiện: 

6.1. Ban Tổ chức chương trình: 

          -Ông Nguyễn Thanh Tường: Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng 

ban Tổ chức 

         -Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Phó 

ban Thường trực 

         - Ông Phạm Phương Tâm: Giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo: Phó ban 

tổ chức. 

         - Ông Nguyễn Thanh Tùng: Bí thư Đoàn trường, Thành viên 

         -Ông Phan Quang Vinh: Phó trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Thành 

viên 

         -Bà Đặng Bích Tuyền: Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ sinh 

viên, Thành viên 
        

         6.2. Các đơn vị phối hợp: 

 - Các Khoa, Viện, Trung tâm Liên kết Đào tạo: phối hợp với Phòng Công 

tác Sinh viên thông tin chương trình đến sinh viên của đơn vị, giới thiệu các đơn 

vị đối tác của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động để Ban tổ chức mời tham 

gia HCVL. 
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  - Đoàn Thanh niên trường: Phối hợp triển khai thông tin tuyển dụng của 

các doanh nghiệp và chương trình Ngày hội trong hệ thống Đoàn – Hội các cấp, 

phối hợp công tác tổ chức, chuẩn bị cho chương trình. 
 

 - Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên: Thường trực BTC chương trình, 

là đầu mối liên lạc các doanh nghiệp, tổng hợp thông tin tuyển dụng, công tác 

tuyên truyền cho chương trình, triển khai công tác khảo sát lấy ý kiến đánh giá 

của ứng viên và doanh nghiệp về chương trình và chất lượng ứng viên, hướng 

dẫn và tư vấn các ứng viên chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển dụng, lập dự toán kinh 

phí tổ chức và thanh quyết toán theo quy định của trường. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội chợ việc làm sinh viên đợt 1 năm 2017 

của Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Cần Thơ. 

  

 Ý kiến Ban Giám hiệu TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Tường                              

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nơi nhận: 

     -    Trung tâm DVVL TP.CT(phối hợp) 

     -    Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng( phối hợp) 

- Các Khoa, Viện, Trung tâm LKĐT, Đoàn Thanh niên trường (phối hợp) 

- Lưu P. CTSV, Trung tâm TVHTSV 


