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Kính gửi: Ban Giám đốc quý doanh nghiệp

Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM (ĐH CNTT - UIT) được thành lập vào tháng 6 năm 2006, là Trường

đại học công lập đầu tiên của cả nước đào tạo chuyên về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Trong 16 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.

Trường ĐH CNTT kính gửi đến quý doanh nghiệp các hoạt động sinh viên dự kiến được tổ chức trong năm 2023 và trân

trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động này. 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 trong tương lai của quý doanh nghiệp.

Kính chúc quý doanh nghiệp một năm mới gặt hái được nhiều thắng lợi và thành công. 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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HOẠT ĐỘNG DIỄN GIẢI, MÔ TẢ
THỜI GIAN  
TỔ CHỨC GHI CHÚ

Các Ngày hội Tổ chức các ngày hội việc làm, ngày hội giới thiệu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin

việc làm, ngày và Truyền thông. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp giới thiệu về doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, tổ

hội giới thiệu chức các hoạt động tư vấn, tuyển dụng

doanh nghiệp Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp – UIT Career Day tháng 5 Thứ bảy tuần thứ 2 Dự kiến mức tài trợ:

- Quy mô tổ chức: Dự kiến 40 doanh nghiệp và 3000 sinh viên tham của tháng 5 - Tài trợ Vàng:

gia. Dự kiến: 14/5/2023 60.000.000đ

- Nội dung tổ chức: Tổ chức Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp với Thông tin mời tham - Tài trợ Bạc:

sự tài trợ, tham gia của các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực gia: từ tháng 4/2023 50.000.000đ
- Tài trợ Đồng: 
30.000.000đ

Công nghệ Thông tin tại Việt Nam. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp giới - Tham gia:
thiệu về doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, tổ chức các

hoạt động tư vấn, tuyển dụng.

20.000.000đ

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp – UIT Career Day tháng 12
Thứ bảy tuần đầu
tiên của tháng 12 

Dự kiến:

05/12/2023
Thông tin mời tham

gia: từ tháng

11/2023

Dự kiến mức tài trợ:
-Tài trợ Vàng:  

60.000.000đ

-Tài trợ Bạc:  

50.000.000đ

-Tài trợ Đồng:  

30.000.000đ

- Quy mô tổ chức: Dự kiến 40 doanh nghiệp và 3000 sinh viên tham

gia.

- Nội dung tổ chức: Tổ chức Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp với

sự tài trợ, tham gia của các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực

Công nghệ Thông tin tại Việt Nam. Tạo cơ hội cho doanh nghiệp giới



thiệu về doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ, tổ chức các

hoạt động tư vấn, tuyển dụng.

- Tham gia:

20.000.000đ

Sinh hoạt
Công dân Sinh 

viên Đầu khóa

Tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm trang bị những thông tin, kỹ năng cần thiết cho sinh viên; giới thiệu các doanh nghiệp

hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông đến sinh viên

Sinh hoạt Công dân Sinh viên Đầu khóa

- Đối tượng: Sinh viên năm 1

- Quy mô tổ chức: 1.700 sinh viên
Nội dung: Trang bị các kỹ năng dành cho sinh viên năm 1, ví dụ: Kỹ

năng thích nghi với môi trường đại học, Kỹ năng giải quyết vấn đề - ra

quyết định, Kỹ năng tự học, nghiên cứu khoa học, Kỹ năng vượt qua

khủng hoảng tâm lý, ….

Cuối tháng 8/2023 Doanh nghiệp có thể

chia sẻ, giới thiệu
trong Tuần Sinh hoạt 

Dự kiến mức tài trợ: 

50.000.000đ

Sinh hoạt Công dân Sinh viên Đầu năm

- Đối tượng: Sinh viên năm 2, 3, 4

- Quy mô tổ chức: 200 – 250 sinh viên/ lần tổ chức
-Nội dung: Trang bị các kỹ năng cần thiết dành cho sinh viên năm 2, 

3, 4.

Tổ chức mỗi quý 1

lần

(4 lần trong năm)

Doanh nghiệp có thể
chia sẻ, giới thiệu  

trong Buổi Sinh hoạt 

Dự kiến mức tài trợ: 

30.000.000đ

Sinh hoạt Công dân Sinh viên Cuối khóa

- Đối tượng: Sinh viên năm cuối

- Quy mô tổ chức: 150 – 250 sinh viên/ lần tổ chức

- Nội dung: Trang bị các kỹ năng cần thiết dành cho sinh viên năm cuối.

Tổ chức mỗi quý 1

lần

(4 lần trong năm)

Doanh nghiệp có thể
chia sẻ, giới thiệu  

trong Buổi Sinh hoạt 

Dự kiến mức tài trợ: 

30.000.000đ
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Các hội thảo
định hướng

nghề nghiệp,

kỹ năng mềm

- Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường
-Quy mô tổ chức: 100 – 250 sinh viên/ hội thảo. Số lượng sinh viên

tham gia tùy thuộc vào nội dung, chủ đề của hội thảo.

-Nội dung: Tổ chức các buổi hội thảo đính hướng nghề nghiệp, trao

đổi về kỹ năng mềm cho sinh viên nhằm trang bị cho sinh viên những

kiến thức, kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm tương

tác kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và kỹ năng sống, đáp ứng nhu cầu

thực tế của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

-Các kỹ năng dự kiến tổ chức (Doanh nghiệp có thể đề xuất thêm các

kỹ năng khác bên cạnh những kỹ năng dưới đây):

• Critical Thinking (Tư duy phản biện)

• Complex Problem Solving (Giải quyết vấn đề phức tạp)

• Creativity (Sáng tạo)

• People Management (Quản lý con người)

• Collaboration (Hợp tác)

• Emotional intelligence (Trí tuệ cảm xúc)

• Judgement and Decision Marking (Phán quyết và ra quyết định)

• Service Orientation (Định hướng dịch vụ)

• Negotiation (Kỹ năng đàm phán)

• Cognitive Flexibility (Nhận thức linh hoạt)

• Active Listening (Lắng nghe chủ động)

• Kỹ năng học Ngoại ngữ

Tổ chức mỗi tháng 1
hội thảo (10 – 12 hội 

thảo trong năm)

Doanh nghiệp có thể
đăng ký để tổ chức

các buổi hội thảo.

Dự kiến mức tài trợ:

10.000.000đ/ hội thảo

Doanh nghiệp có thể

tài trợ, tổ chức nhiều

hội thảo trong năm

học với mức tài trợ ưu

đãi.
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Các hoạt động
Thể dục Thể 

thao Sinh viên

– UIT Sport+ 

2022

- Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường

- Quy mô tổ chức: 1500 sinh viên tham gia
-Nội dung: Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải hội thao

sinh viên nhằm tạo phong trào tập luyện thể dục, thể thao; tạo môi

trường nâng cao, rèn luyện sức khỏe để học tập và rèn luyện trong sinh

viên.

- Các môn tổ chức:

• Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Điền kinh, Kéo co
• Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền nam, Bóng đá nữ, Bóng 

rổ nam

Tổ chức mỗi tháng
1 hoạt động, xuyên 

suốt trong năm

Tháng 2 – Tháng 5

Tháng 9 – Tháng 11

Doanh nghiệp có thể
đồng hành cùng các 

hoạt động Thể dục 

Thể thao sinh viên 

Dự kiến mức tài trợ: 

20.000.000đ/ kỳ
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Các hoạt động 
CLB – Đội –
Nhóm học 
thuật

Tài trợ các CLB – Đội – Nhóm học thuật các hoạt động hỗ trợ học thuật 
thông qua các cuộc thi Mobile, Web, AI…

Cả năm Mức hỗ trợ tối thiểu

20 triệu.

Các hoạt động 
CLB – Đội –
Nhóm kỹ năng

Tài trợ các CLB – Đội – Nhóm kỹ năng các hoạt động hỗ trợ kỹ năng 
thông qua các lớp kỹ năng, các cuộc thi kỹ năng. 

Cả năm Mức hỗ trợ tối thiểu

20 triệu

Chuỗi hoạt 
động 
”Company 
Tour 2022”

Chuỗi hoạt động tham quan thực tế Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin Cả năm Mức hỗ trợ tối thiểu

15 triệu.



Bên cạnh những hoạt động, chương trình đã dự kiến ở trên, Quý Doanh nghiệp có thể đề xuất thêm các hoạt 

động khác.

Doanh nghiệp tham gia, tài trợ cho các hoạt động sinh viên theo gói tài trợ của từng hoạt động, vui lòng liên 

hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Trường ĐH CNTT rất vui mừng nhận được sự quan tâm, đồng hành và tham gia tài trợ của quý đơn vị, doanh 

nghiệp cho các hoạt động sinh viên năm 2023.

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN, PHÒNG A101 
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM 
Điện thoại: (08) 372 52002 - 116 Email: ctsv@uit.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Toàn – Trưởng phòng Công tác Sinh viên 
Email: toannv@uit.edu.vn Điện thoại: 0903.761.559
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KS. Trương Quốc Dũng
Email: dungtruongq@uit.edu.vn Điện thoại: 0973.818.753

mailto:ctsv@uit.edu.vn
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