
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /ĐHPVĐ-HTSV 

V/v phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn 

nghề nghiệp, việc làm và trưng bày sản 

phẩm, mô hình hoạt động của  

Doanh nghiệp năm 2022 

Quảng Ngãi, ngày         tháng 9  năm 2022 

 
Kính gửi:   - Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi; 

           - Câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. 
 

Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp 

trong các cơ sở giáo dục; Trong chuỗi các hoạt động tổ chức Lễ Kỷ niệm 46 năm 

hình thành và phát triển, 15 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, việc làm và 

trưng bày sản phẩm, mô hình hoạt động của các Doanh nghiệp năm 2022. Để công 

tác tổ chức được thực hiện đúng trọng tâm, đạt được hiệu quả cao, Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng đề nghị Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, Câu lạc bộ 

hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cùng phối hợp tổ chức, tham gia Ngày hội, cụ 

thể như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ lúc 7h30, ngày 13 tháng 10 năm 2022 (thứ 6). 

2. Địa điểm: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, cơ sở 509 Quang Trung, 

TP.Quảng Ngãi. 

3. Số lượng tham dự: Dự kiến 1.000 người 

4. Qui mô tổ chức gian hàng: Tối thiểu 20 doanh nghiệp  

5. Cách thức tổ chức:  

5.1. Về phía Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

- Bố trí địa điểm, mặt bằng, chuẩn bị nguồn cấp điện và tập trung, hướng dẫn 

sinh viên đến tham gia tư vấn, tuyển dụng, tham quan gian hàng. 

-  Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ giao lưu. 

5.2. Về phía Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh 

- Thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia, trưng bày sản phẩm, 

mô hình hoạt động tại ngày hội. 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, kịch bản chương trình ngày hội. 

 



5.3. Về phía Câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

- Thông báo mời các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia trưng bày các sản 

phẩm khởi nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên về các vấn đề liên quan đến 

khởi nghiệp. 

6. Kinh phí tổ chức 

Doanh nghiệp tham gia đóng góp kinh phí tổ chức (dự kiến: 5.000.000 

đồng/doanh nghiệp) gồm: Phông chính ngày hội (4mx8m), sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng, nước uống đại biểu, gian hàng, băng rôn tên doanh nghiệp, bàn ghế ngồi 

đại biểu và sinh viên. 

Để thuận lợi trong công tác tổ chức, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đề 

nghị Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, Câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp 

tỉnh Quảng Ngãi quan tâm phối hợp và có thông tin phản hồi trước ngày 

20/9/2022. 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Quan hệ doanh 

nghiệp và Khởi nghiệp, Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Phòng A1.105, số 509 

Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, số điện thoại: 0255 720 072 

hoặc 0982 899 982 (đồng chí Võ Duy Quân - Giám đốc Trung tâm), Email: 

vdquan@pdu.edu.vn. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội đồng trường; 

- Hiệu trưởng; 

- Các PHT; 

- Phòng: HCQT, KHTC; 

- Các Khoa; 

- Đoàn Thanh niên; 

- Lưu VT, TT HTSV&QHDN. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

TS. Trần Đình Thám 
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