CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ KẾT NỐI
DOANH NGHIỆP”
Kính gửi: Ban Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp”
của Trường Đại học Đồng Tháp
Sau khi đọc Thư mời và nội dung chương trình “Ngày hội việc làm và kết nối
doanh nghiệp” của Trường Đại học Đồng Tháp. Chúng tôi đăng ký tham gia chương trình
với nội dung cụ thể như sau:
1. Công ty/Doanh nghiệp:……………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………......
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………….......
Người đại diện: ………………………………………….. Chức vụ: …………………........
Điện thoại: ………………………………….. Email:………… …………………………...
2.Chúng tôi giới thiệu ông/ bà ……………………………………………………………...
Chức vụ: …………………………. , điện thoại liên lạc: ……………………..là người đại
diện cho công ty/doanh nghiệp phối hợp với Trường trong các nội dung có liên quan đến
ngày Hội.
3. Nội dung đăng ký tham gia
Mô tả vắn tắt
- Số lượng gian hàng…
- Vị trí tuyển dụng..
Tham gia gian hàng tuyển dụng
- Số lượng...
- Yêu cầu...
- Mức lương...
………………., ngày tháng năm 2022
Xác nhận của doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA
1. Các bước đăng ký
- Điền thông tin đăng ký theo mẫu;
- Xác nhận của lãnh đạo đơn vị;
- Gửi bản scan qua email: ngayhoivieclam@dthu.edu.vn;
- Điền thông tin vào form tại: https://bitly.com.vn/hbelff
- Thời hạn: gửi trước ngày 09/5/2022.
- Số điện thoại hỗ trợ: 02773.881116; di động: 0915999658 (Mr.Khanh).
2. Chi phí tham gia ngày hội: 3.000.000đ/gian hàng (đã bao gồm VAT).
- Hình thức chuyển tiền phí tham gia và kinh phí tài trợ (nếu có): chuyển khoản.
- Tài khoản nhận: Trường Đại học Đồng Tháp,
- Số tài khoản: 888969666666 – Ngân hàng Đại chúng Việt Nam – CN Đồng Tháp.
- Nội dung chuyển khoản: Đơn vị tuyển dụng……………..tham gia ngày hội việc làm tại
Trường Đại học Đồng Tháp.
3. Hỗ trợ cơ sở vật chất từ Ban tổ chức:
Đơn vị tham gia tuyển dụng sẽ được cung cấp:
- 01 gian hàng tiêu chuẩn: ngang 4,5m, sâu 3m, cao 3m (có mái che, 3 vách);
- 02 bàn, 06 ghế, 1 bóng đèn, 02 quạt;
- Cộng tác viên hỗ trợ gian hàng.
Các đơn vị tuyển dụng cần cung cấp các thông tin như: tên đơn vị tuyển dụng, logo và thông
tin tuyển dụng về email ngayhoivieclam@dthu.edu.vn cho BTC trước ngày 10/5/2022.

