
HỘI THẢO BÍ QUYẾT TÌM VIỆC HIỆU QUẢ 

I. NỘI DUNG 

1. Diễn giả: Anh Trần Vũ Thanh – Training Manager Sendo.vn 

2. Thời gian – Địa điểm: 

 Thời gian: Ngày 24 tháng 11 năm 2018. 

 Địa điểm: Hội trường lầu 6, Cơ sở 2 - Trường Đại học Tài chính - 

Marketing (2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh). 

3. Đối tượng tham gia: Sinh viên từ năm ba trở lên của trường Đại học Tài Chính 

- Marketing. 

4. Nội dung chương trình 

THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

07h45 - 08h00 Đón khách mời, các bạn sinh viên. Ổn định chỗ ngồi. 

08h00 - 08h30 Văn nghệ chào mừng hội thảo do ban văn nghệ CLB Khởi Nghiệp trình 

bày. 

08h30 - 

08h35: 

Giới thiệu các vị khách mời tham dự. 

08h35 – 

08h40 

Giới thiệu tổng quan chương trình hội thảo và diễn giả. 

08h40 - 11h40 Diễn giả trình bày về chủ đề “Bí quyết tìm việc hiệu quả”. 

11h40 - 11h50  Tặng hoa, kỉ niệm chương cho các diễn giả và kết thúc chương trình. 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

 Từ 25/10/18 đến 

1/11/18 

 Lên nội dung chương trình 

 Từ 1/11/18 đến 

10/11/18 

 Kí duyệt kế hoạch chương trình. 

 Từ 12/11/18 đến 

23/11/18 

 Truyền thông cho chương trình và công tác chuẩn bị 

 24/11/18  Chương trình chính thức 

III. KẾT QUẢ 

- Số lượng sinh viên tham dự: Hơn 200 bạn 

- CLB Khởi Nghiệp đã tạo được môi trường để  sinh viên có cơ hội tiếp xúc với 

Doanh nghiệp, định hướng được công việc và ngành nghề cũng như cung cấp cho 

sinh viên những lưu ý nên biết khi xin việc nhằm để chiếm được lòng của nhà 

tuyển dụng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được góp ý, rút kinh nghiệm và trau dồi 

thêm về những thông tin liên quan đến việc làm. 



                 

 

- CLB Khởi Nghiệp xin gửi lời cảm ơn đến Thầy ThS. Nguyễn Thái Châu – Giám 

đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp. Cảm ơn thầy đã là cầu nối 

giữa ông Trần Vũ Thanh và CLB Khởi Nghiệp cũng như các bạn sinh viên của 

trường Đại học Tài Chính – Marketing. 

          



- CLB Khởi Nghiệp cũng xin gửi lời cảm ơn Anh Trần Vũ Thanh đã đến tham dự 

và chia sẻ những thông tin cực kì bổ ích trong chương trình Hội thảo nhằm giúp 

định hướng và trang bị kiến thức cơ bản về lĩnh vực tìm việc cho các bạn sinh 

viên. 

 
- CLB Khởi Nghiệp cũng xin gửi lời cảm ơn đến Đội kịch 57 đã tạo nên một không 

khí hào hứng vui nhộn choc các bạn sinh viên. 

 



- CLB Khởi Nghiệp cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên đã đến tham dự 

chương trình. Sự phản hồi của các bạn sẽ giúp cho những chương trình lần sau sẽ 

chất lượng hơn nữa. 

 



            

                 

           

 

 


