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THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Tổ chức / Doanh nghiệp, 

Lời đầu tiên, Ban Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm lần 1 năm 2023” (Job Fair 2023, ) xin được gửi đến Ban 

Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân  viên Quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau 25 năm 
thành lập và phát triển, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã trở thành thương hiệu đào tạo uy tín, đạt chuẩn chất lượng đại học 

của Cộng hòa Pháp do Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học quốc gia của Cộng hòa Pháp 
(HCERES) kiểm định; TDTU được các Hệ thống xếp hạng đại học uy tín của thế giới xếp vào Top các đại học tốt nhất toàn 
cầu, khu vực Châu Á và Việt Nam. 

Bằng thư ngỏ này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia đăng ký gian hàng tuyển dụng, tài trợ học bổng 

cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó trong sự kiện Job Fair 2023, .Sự đồng hành của Quý doanh nghiệp sẽ góp phần xây 
dựng mối quan hệ hợp tác  bền chặt giữa hai đơn vị, đồng thời là đây cũng là cơ hội rất tốt để Quý Doanh nghiệp nâng cao 
hơn nữa tầm giá trị thương hiệu của mình thông qua những hoạt động vì cộng đồng và giáo dục. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Trân trọng. 
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Tạo điều kiện cho 
Doanh nghiệp quảng bá 
thương hiệu và có cơ hội 
tiếp cận nguồn nhân lực 
chất lượng cao tại Trường.

MỤC ĐÍCH
Cơ hội tìm kiếm nguồn nhân 
lực với hơn 26.000 sinh viên
từ 40 ngành đào tạo đại học 
và sau đại học.

Thiết lập mối quan hệ 
giữa  doanh nghiệp, 
nhà trường và xã hội 
trong việc nâng cao 
chất lượng đào tạo, 
đáp ứng nhu cầu xã hội.

Sinh viên được tiếp cận về thị trường 
việc làm, góc nhìn của doanh nghiệp, 
tiếp cận quy trình  tuyển dụng,  từ đó 
có định hướng, chuẩn bị cần thiết về 
các kỹ năng trước khi tham gia vào thị 
trường lao động trong nước và quốc tế.

TỔ CHỨC
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GIỚI THIỆU 
CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 
hơn 65 gian hàng của doanh nghiệp 

với 5000 lượt sinh viên tham gia.

QUY MÔ TỔ CHỨC

Từ 7:00 , Thứ sáu, ngày 21/04/2023
Tại Sảnh nối G-F, đường nội bộ số1,  

Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 

19  Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong,  
quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Doanh nghiệp: Doanh nghiệp nước ngoài, 
doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp 
liên doanh, doanh nghiệp đa quốc gia.

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 
sinh viên các Trường đại học, cao đẳng trong 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ
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Kính gửi: Quý Tổ chức / Doanh nghiệp, 

Lời đầu tiên, Ban Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm lần 1 năm 2023” (Job Fair 2023, ) xin được gửi đến Ban 

Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân  viên Quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau 25 năm 
thành lập và phát triển, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã trở thành thương hiệu đào tạo uy tín, đạt chuẩn chất lượng đại học 

của Cộng hòa Pháp do Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục đại học quốc gia của Cộng hòa Pháp 
(HCERES) kiểm định; TDTU được các Hệ thống xếp hạng đại học uy tín của thế giới xếp vào Top các đại học tốt nhất toàn 
cầu, khu vực Châu Á và Việt Nam. 

Bằng thư ngỏ này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia đăng ký gian hàng tuyển dụng, tài trợ học bổng 

cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó trong sự kiện Job Fair 2023, .Sự đồng hành của Quý doanh nghiệp sẽ góp phần xây 
dựng mối quan hệ hợp tác  bền chặt giữa hai đơn vị, đồng thời là đây cũng là cơ hội rất tốt để Quý Doanh nghiệp nâng cao 
hơn nữa tầm giá trị thương hiệu của mình thông qua những hoạt động vì cộng đồng và giáo dục. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Trân trọng. 
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Phí tham gia gian hàng: 6.000.000 đồng/ 01 gian hàng  
Kích thước: 3m x 3m x 2,5m

Gian hàng
tiêu chuẩn
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THÔNG TIN TÀI TR%
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TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
100.000.000 đồng

Thông tin tài trợ

TÀI TRỢ VÀNG
50.000.000 đồng

TÀI TRỢ BẠC
35.000.000 đồng

TÀI TRỢ ĐỒNG
25.000.000 đồng

Nhà tài trợ kim cương được tặng miễn phí 02 gian hàng tiêu chuẩn.
Nhà tài trợ vàng được tặng miễn phí 01 gian hàng tiêu chuẩn.
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TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
100.000.000 đồng

QUYỀN LỢI CHI TIẾT
TÀI TRỢ VÀNG
  50.000.000 đồng

TÀI TRỢ BẠC
  35.000.000 đồng

TÀI TRỢ ĐỒNG
  25.000.000 đồng

1. Tổ chức riêng các buổi hội thảo/

trưng bày sản phẩm tại trường/1 năm học.

2. Hỗ trợ cơ sở vật chất của trường với các 

hoạt động thể thao/ văn hóa phù hợp 

(VD: sân bóng,  hội trường…).

3. Clip giới thiệu nhà tài trợ (NTT)

4. Phát biểu trong lễ Khai mạc ở 

sân khấu chính.

5. Báo cáo tham luận trên Hội trường 

(Đăng ký trước)

6. Phát học bổng cho SV trong lễ khai mạc.

7. Logo và tên trong bài viết trên website.

3 Lần
(NTT trao đổi thêm với 
BTC về quyền lợi tài trợ)

1 Lần

X                                              X

Lễ khai mạc
Hội thảo tham luận

Lễ khai mạc
Hội thảo tham luận Hội thảo tham luận Hội thảo tham luận

X                                            

trường hợp NTT 
kim cương không 

phát biểu, NTT vàng 
sẽ thay thế

X 

(Ưu tiên 1)
X 

(Ưu tiên 2)
X 

(Ưu tiên 3)

X                                               X

X                                               X
X                                               X

X                                               X



TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
100.000.000 đồng

QUYỀN LỢI CHI TIẾT
TÀI TRỢ VÀNG
  50.000.000 đồng

TÀI TRỢ BẠC
  35.000.000 đồng

TÀI TRỢ ĐỒNG
  25.000.000 đồng

8. Được sử dụng sân khấu chính, màn 
hình LED  để quảng bá thương hiệu sau 
lễ  khai mạc.

9. Xướng danh NTT.

10. Logo trong thư mời.

11. Giới thiệu về công ty trực tiếp tại sân 
khấu  chính trong Ngày hội việc làm.

12.Logo trên backdrop sân khấu chính.

13.Chiếu clip của Doanh nghiệp ở màn 
hình  LED sân khấu chính.

14. Logo trên Fanpage.

X                                               X X                                               

X                                               X X                                               X

X                                               X X                                               X

X                                               X X                                               X

X                                               X X                                               X

X                                               X X                                               X

X                                               X X                                               



TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
100.000.000 đồng

QUYỀN LỢI CHI TIẾT
TÀI TRỢ VÀNG
  50.000.000 đồng

TÀI TRỢ BẠC
  35.000.000 đồng

TÀI TRỢ ĐỒNG
  25.000.000 đồng

15. Tiếp cận dữ liệu sinh viên tham dự 
và ban tổ  chức.

16. Thông tin tuyển dụng của công ty 
lên  Fanpage và Website.

17. Logo nhà tài trợ xuất hiện trên 
Bangdrol  tại các lối ra vào.

18. Logo nhà tài trợ xuất hiện trên 
backdrop sân khấu lễ khai mạc.

19.Logo nhà tài trợ xuất hiện trên phướn 
truyền thông tại các tuyền đường xung 
quanh và  khu vực chính (nếu có)

20. Đơn vị tài trợ được cảm ơn, trao kỷ 
niệmchương và trân trọng giới thiệu tại 
lễ khai mạc 

21.Dùng cơm trưa thân mật và giao lưu 

X                                               X
X                                             X

X                                               X X                                             X

X                                               X
X                                             X

X                                               X X                                             X

X                                               X X                                             X

X                                               X

X                                         
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QUY '(NH V) TH#I GIAN
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10/02/2023
Tiếp nhận đăng ký

12/04/2023
Hạn cuối đăng ký

20/04/2023
Bàn giao gian hàng

21/04/2023
Diễn ra sự kiện
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Cô Huỳnh Thị Cẩm Linh 
Email: huynhthicamlinh@tdtu.edu.vn
Điện thoại: 0934 962 698

ĐĂNG KÍ TÀI TRỢ VÀ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 
QUÝ DOANH NGHIỆP VUI LÒNG LIÊN HỆ 

Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp & Cựu sinh viên 
Email: htdn@tdtu.edu.vn
Điện thoại: 028.37 761 042

Trường Đại học Tôn Đức Thắng     Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong,Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thầy Ngô Hoàng Khánh
Email: ngohoangkhanh@tdtu.edu.vn
Điện thoại: 0909 564 600

Trang chủ Ngày hội việc làm lần 1/ 2023 
https://ceca.tdtu.edu.vn/job-fair-2023-1

Link đăng ký
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