
BØ NONG NGHIP 
vA PHAT TRIEN NONG THON 

HOC VIN NONG NGHI1P VIET NAM 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phik 

SQ4KH-HVN HàNçäi, ngày ..4 tháng .. nàm 2020 

KE HOiCH 

TO CIIC NGAY HQI VIC LAM - KET NO! DOANH NGHIP NAM 2020 

I. MJC DICH 
- To diu kin cho hçc sinh các tmOng THPT, cho sinh viên mâi t& nghip tip 

nhn va trao di thông tin cn thit, b ich v Co hi ngh nghip, quy trInh, diu kin 
tuyn dung cUa các don vj, doanh nghip; giüp hçc sinh, sinh viên djnh huàng, chun bj 
cn thit v ngh nghip truâc khi tham gia thj truOng lao dng; 

- Tio môi tmông d nhà tuyn diing lao dng 1ra chQn va tuyn diing duqc nhân 
1irc phü hcrp vri v trI cn tuyn ding; 

- Tang cung miii quan h giüa doanh nghip vó'i Hc vin, dng thai gip fl9c 
vin tip nhn thông tin phãn hi tr phIa sinh viên và doanh nghip tr do lam co s cho 
vic diu chinh, b sung ni dung chuo'ng trInh dào to sinh viên dáp irng nhu cAu doanh 
nghip và xà hi. 
II. KE HOACH TO CH1JC 
2.1. Thôi gian, dja dim 

- Thai gian: 7h30-17h00, ngày 15 tháng 8 nãm 2020 (thir Bay). 
- Dja dim: Giãng du6ng Nguyn Däng. 

2.2. Quy mô t chfrc và thành phn tham gia Ngày hi vic lam näm 2020 
- Dai din B NN&PTNT, BO GD&DT, Trung uo'ng Doàn TNCS H ChI Minh, 

Hi sinh viên Vit Nam; Dai  din Thành Doàn - Hi sinh viên Thành phó Ha Ni, B 
LDTBXH, Tng Cic dy ngh, Cic Vic lam; Di din UBND huyn Gia Lam; 

- Dai din mt s tnr6ng dai  hoc, cao ding trên dja bàn Thành ph6 Ha NOi  và các 
tru?ng trong khi Nông - Lam nghip, Thüy san. 

- Các co quan thông thn, báo chI, truyn hInh. 
- Lath do mt s truông THPT có quan h vOi H9c vin. 
- Các nhà tài trc', doanh nghip tuyn dyng lao d)ng trong flUOC Va nithc ngoài. 
- Sinh viên mâi nhn bang t6t nghip, sinh viên có nhu cu tim vic lam them. 

2.3. Các hott cIng tru*c Ngày hi vic lam 2020 
2.3.1. Lrp tp hun k nãng vit CV xin vic 

- Dja dim: Hi trung C, Nhà Hành chmnh HQC vin. 
- Thành phn: Sinh viên nàm cui, báo cáo viên cüa mt s doanh nghip. 

2.3.2. Lop tp hun k näng giao tip, phOng vn xin vic 
- Dja dim: Hi trwmg C, Nhà Hành chInh H9c vin. 
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- Thành phn: Sinh viên nàm cu6i, báo cáo viên cüa mOt  s doanh nghip. 
2.4. Các hot dng trong Ngày hi vic 1am 2020 

- Thi gian: tr 7h30 dn 17h00, Thir Bay, ngày 15 tháng 8 näm 2020 
- Dja dim: Giãng duOng Nguyn Dang, H9c vin Nông nghip Vit Nam. 
- Thành phn: Länh do B NN&PTNT, B GD&DT, các tnrmg Dai  hçc trong 

khi Nông - Lam nghip, thüy san; các trtthng dai  h9c, cao ding trên da bàn thành ph 
Ha Ni, báo dài; các nhà tài trq, các doanh nghip tuyn diing và quãng bá san phrn; 
CBVC, sinh viên 

- Chü trI: H9c vin Nong nghip Vit Nam 
- Cách thirc th chirc: 
+ T6 chüc các gian hang phóng vn tuyn diing lao dng, quãng bá san phm va 

thrnng hiu cUa doanh nghip, nhà tài trçY (khoãng 60 gian hang, phumg an nay cO th 
thay di không th chirc 1p dt gian hang ma chi tuyn diing tai  các phOng tuyn diing 
trong tm6ng hçp phông djch); 

+ B tn các phông tuyn ditng tui Giãng duàrng Nguyn Däng, Giãng dung B, 
Giâng dung C cho các doanh nghip tuyn dçing tham gia Ngày hi vic 1am 2020. 

+ Kt h?p  th chirc các hoat dng hi tháo, giao lu'u tim hiu doanh nghip. 
+ T chirc trO chGi tim hiu thông tin v doanh nghip, các k5 näng cn chun bj 

truàc khi di phOng vn cho sinh vien các khOa d tang curng k näng mm cho sinh viên, 
bc thäm trüng thuxng, trao qua tang cüa doanh nghip cho sinh vien tham dir. 

- Ni dung chuGng trinh Ngay hi vic 1am 2020: 
Thôi gian Ni dung 

+ 7h30-8h15 Don tip dai  biu, 
+ 8h15-8h50 Van ngh chào mrng 
+ 8h50-9h00 Tuyên b6 1 do, giâi thiu dai  biu 
+ 9h00-9h05 Phát biu khai mac cUa Ban Giám dc Hc vin 
+ 9h05-9h10 Tip nhn tài trçr tr các doanh nghip 
+ 9h10-9h20 Ttng hoa, giy chirng nhn cüa H9c vin cho các doanh nghip 
+ 9h20 - 9h25 Phát biu cüa dti din các doanh nghip, nhà tài trçY 
+ 9h25 - 9h30 Phát biu cüa dai  din sinh viên 
+ 9h30 - 9h40 Cat bang khai mac  Ngày hi vic lam 2020 
+ 9h40 - 10h20 Các dai  biu tham quan trin lam, hi ch vic lam 

III. PHAN CONG THIC HIN 
3.1. Trung tam Quan h cong chüng và H trq sinh viên 

- D xuat danh sách Ban chi dao,  Ban th chtrc, lam giay mdi, k hoach kern dir trü 
kinh phi, h s xin tài trçY trinh Ban Giám dc Hçc vin phê duyt, phi trách cong tác 
thanh quyt toán chucing trInh NHVL 2020; 
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- Len ljch hQp phi hçip tMng nht trin khai vOi các dan vj trong H9c vin ye 
cong tác tèi chirc Ngày hi vic 1am 2020; 

- Len ljch h9p ph6i hcp th6ng nht trin khai vâi các don vj trong H9c vin ye 
cong tác t chrc Ngày hi vic lam 2020. 

- Gui thông tin và h so tài trçi tOi các doanh nghip và khâu n6i mi tài try; 
- Gri thu myi các di biu, các tru?mg dai  h9c, cho truOng THPT khu virc Ha Ni 

tham du NHVL2O2O. 
- Thông báo cho sinh viên và các doanh nghip, dltc  bit là sinh viên näm cui bitt 

tham dir ngày hi vic lam và các lap t.p huAn. 
- Chun bj ni dung L khai mac,  chun bj tng quan v NHVL2O2O. 
- Chun bj Thu mi giri các nhà tuyn di1ng lao dng, nhà tài try và 1p danh sách 

các nha tuyn di1ng lao dng tham gia NHVL2O2O; 
- Len so d gian hang (nu co), bàn phOng vAn, phOng tuyn diing; market pano, 

bang rOn, phông chi ãnh; pano trao tài try, giAy chirng nhn doanh nghip tham gia 
NHVL2O2O, thu cam an doanh nghip; cAt bang khai mac  NHVL2O2O. 

- Cp nht thung xuyên thông tin v NHVL2O2O len Website H9c vin và website 
cácdanvj; 

- Khão sat dánh giá cüa doanh nghip v vic th chirc NHVL2O2O và gCri thu cam 
an dn các don vj tham gia; 

- Báo cáo dánh giá vic th chirc thrc hin NHVL2O2O. 
- Chiip ãnh, quay phim ghi hInh, dua tin bài v NHVL2O2O. 
- T chrc hoat dng quãng bá tuyn sinh näm 2020 tai  gian hang; 

3.2. Ban Cong tác chInh trj và Cong tác sinh viên p4c 

- Phi hyp vai Trung tam QHCC&HCSV xây dirng k hoach, chuAn bi th chuc 
NHVL2O2O; mi don vj sr kin dçrng gian hang, ô dü, cng hai, bàn phóng vAn, trang trf 9 

NHVL2O2O (nu th chac gian hang); 
- ChuAn bj bàn gh, nuO'c, hoa qua tip don dai  biu; 
- Phii trách am thanh, ánh sang phi1c vi,i NHVL2O2O; 
- Gui thông tin NHVL2O2O và vn dng doanh nghip tai try, tuyn ding vic lam; 
- Thông báo k hoach NHVL2O2O sinh viên, CBVC, báo chI, truyn hInh... 
- Mô'i các doanh nghip giao luu van hóa, th thao gitta doanh nghip vâi sinh 

viên, CBVC... 
- B tn sinh vién khai nghip trung bay san phAm, quãng ha hoat dng khii nghip 

cUa sinh viên, thanh niên. 
- Tip don khách; tip don báo chI, truyn hinh, doanh nghip trong NHVL2O2O. 

3.3. Trung tam Cung frng ngun nhân hrc 
- Ph6i hyp môi doanh nghip; van dng doanh nghip nuac ngoài tài try, tham gia 

tuyn diing tai  NHVL2O2O; 
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- B tn thanh niên dja phuong khâi nghip tnrng bay san phrn, quãng bá hoat 
dng khâi nghip. 

- Phi hçip don tip khách, doanh nghip dir NHVL2O2O. 
- Khão sat dánh giá vic ti chirc NHVL2O2O cüa cac doanh nghip nuOc ngoài; gui 

thu cam on các doanh nghip nuOc ngoài tham gia NHVL2O2O. 
3.4. Van phông Hçc vin 

- B trI khu v1rc Giâng dung Nguyn Däng d th chirc NHVL2O2O. 
- Lam cong van thông báo cho Cong ty Xe bus Ha Ni v vic th chirc Ngày hi 

vic 1am 2020, d nghj xe bus không di vào khu v1rc th chirc NHVL2O2O; 
- B trI can bO dam bão v sinh khu wc Giãng dung Nguyn Dang, các tuyn 

du?mg th chirc gian hang tuyn dcing; phOng don tip dai  biu, doanh nghip (nu có gian 
hang) 

- Thông báo k hoach t chftc NRVL2O2O cho sinh viên trong K tue xá, dua tin 
các doanh nghip tham gia tuyn diing trong NHVL2O2O; 

- B tn b sung bàn gh d tip don dai  biu, khai mac  NHVL2O2O. 
- Phân cong can b h trq ban th chftc hoàn thin các thu tic hành chinh, van thu 

gui doanh nghip, khách mdi, di tác, don vj truyn thông... 
- Phi hçp tip don khách miii tham gia Chuong trInh NHVL2O2O. 
- Xây dirng và trin khai phuong an dam bão an ninh trot t1r, an toàn co sâ vt chit 

trong khu virc t chirc NHVL2O2O; 
- T chrc trông gift xe min phi cho can b, sinh viên, khách dir NHVL2O2O. 

3.5. Ban Tài chInh và K toán 
- Cp kinh phi th chftc NHVL2O2O, huàng dn thu tiic thanh toán NHVL2O2O. 

3.6. Ban Quán 1 co' s& vt chat 
- Dam bão dy dü din, nuâc, ánh sang cho khu vçrc th chüc NHVL2O2O; 
- Cft can b tnrc, thu?ng xuyên kim tra, h trçi du n6i h th6ng din, nuó'c, ánh sang 

tai khu vrc NHVL2O2O và kjp th?ii xft ii các sir c lien quan; 
3.7. Ban Quãn 1 ctào tio 

- B trI ljch hçc, 1ch thi phü hcTp d th chftc NHVL2O2O vào ngày 15/8/2020 tai 
Giàng du&ng Nguyn Dang; 

- B6 tn phát bang tht nghip dai  h9c dçt hai vào ngày th chftc NHVL2O2O cüa H9c 
vin d sinh viên thun li trong cong tác nhn bang và tham gia tuyn diing vic lam; 

- Thông báo K hoach th chuc NHVL2O2O trén Website cUa Ban Quãn l dào tao, 
h thng email sinh viên cho toàn th sinh viên Hçc vin bit và tham dir. 

- Phi hçp quàng bá chuong trInh dào tao,  thông tin tuyn sinh 2020. 
3.8. Trm Y t 

- Cu can b tham gia trrc y t trong NHVL2O2O. 
3.9. Các khoa chuyên mon 
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- Giri thiu và cung cp danh sách các nhà tuyn dung lao dng có quan h vâi 
Khoa gCri v Ban th chUc theo dja chi email: tuvanvieclam@vnua.edu.vn  hotc 
buitinhi 805 84gmai1.com. 

- Lien h m?yi các doanh nghip, các nha tài trq có quan h hcip tác vOi khoa tham 
gia tuyn diing vic lam, quãng bá san phm, giao luu van hóa th thao tai  NHVL2O2O. 

- Thông báo chuong trinh, ni dung, các chui hot dng trong NHVL2O2O dn 
cac lap sinh viên; dc bit là thông báo va cU sinh viën khOa cui, sinh viên khóa cui 
clang thirc tp t?i  các doanh nghip v tham dir NHVL2O2O; 

- Dua thông tin v chuong trinh NHVL2O2O len Website, Facebook cUa Khoa, các 
nhóm Ban can sr lap cüa Khoa quãn li...; 

- Ph6i hçTp vâi Ban T chUc don tip khách, di biu, doanh nghip... 
- Thông báo cho toàn b sinh viên cUa Khoa clang di thirc tp t& nghip và các Co 

sa thirc tp t& nghip t?o  diu kin cho sinh viên v dir dirr NHVL2O2O d sinh viên näm 
cui có co hi tim duçc vic lam phU hçp. 
3.10. Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên Hyc vin 

- Chun bj chuong trInh van ngh, mt s trO choi giao kru trong NHVL2O2O; 
- CU sinh viên tinh nguyen h trçY Ban t chUc, các don v và các doanh nghip treo 

pano, thông báo tuyn diring, kê dyn bàn gh, hurng dn giao thông, cm c? chu6i, bang 
zôn..., 

- CU 10 sinh viên nEt mtc áo dài dMg phiic don tip khách, tip nurc dai  biu trong 
NHVL2O2O; 

- Huy dng 1000 doàn vien, sinh viên tham dir khai mc NHVL2O2O; 
- Thông báo cho doàn viên, sinh viên trong và ngoài Hyc vin v tham di,r chuong 

trinh NHVL2O2O. 
IV. THOI GIAN THIJ'C HIN 

- Ngày 02/7 dn 15/7/2020: Xây dtmg và trInh K hoch, Thu mi NHVL2O2O len 
Ban Giám dc phê duyt. 

- Tu ngày 15/7/2020-10/8/2020: 
+ Ban Giám dc Hyc vin hop vai các khoa, phông ban, trung tam chUc nang trong 

Hc vin d thng nht k hoch; 
+ Lien h, gUi thu môi doanh nghip tham gia, lien h và nhn thông tin tU các don 

vj tuyn diing; m?i các nhà tài trç chuong trInh Ngày hji vic lam näm 2020; 
+ Các khoa, phOng ban, trung tam chiirc nàng tuyên truyn v NHVL2O2O tOi sinh 

vien, cru sinh viên, các doanh nghip, nhà tài trq. Tng hcip thông tin tErng tun mUc d 
hoàn thành cong vic (s lucmg cong ty Khoa miii tham dir; báo cáo tinh hinh m?ñ tài trci 
tU các cong ty, doanh nghip...) v ban t chUc d thng hcp báo cáo GDHV qua email: 
tuvanvieclam@vnua.edu.vn,  cc: nguyentatthang@vnua.edu.vn, nvquan@vnua.edu.vn   
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/CIGIAM DOC 

PHO GIA /  DOC 

+ Ban t chirc lien 1c 1i, mi vã ch& danh sách các doanh nghip dä tham gia 
NHVL cüa H9c vin các näm truOc tham gia tuyn ding näm 2020. 

+ Lien h mi bè sung các doanh nghip mâi tuyn diing näm 2020. 
+ Thông báo cho sinh viên bi& v tham dr NHVL2O2O. 
+ T chirc lap tp hun ki näng vi& CV xin vic, phông vk xin vic. 
+ Mi các dai  biu, các tnrng, các Co quan thông thn báo chI. 
+ Mi các doanh nghip, các nhà tãi trV tham gia giao luu van hóa, th thao. 
+ Hoàn thin phuong an thit k chi tit các khu vrc t chüc NHVL2O2O 
+ Hoàn thin van ban giy to co lien quan tâi NHVL2O2O và in n tài 1iu: sor d th 

chiLrc, bang phân cong nhim vi, kjch ban chuong trInh, 
+ Chun bj và in .n các biu mu trtrc quan, giy chüng nhn tham gia NHVL2O2O, 

giAy chü'ng nhn nhã tài try, thu cam on, thu mOi dir cam trua, bin ten dai  biu, bang 
rOn, pano chiip ãnh, so d gian hang và phOng tuyn dung (nu cO gian hang) 

+ Chun bj b ct bang khai mac:  Bang dO, kéo, hoa 11ia, pháp phi4..., 
+ Hoàn thin danh sách các don vj tham gia NHVL2O2O, cp nhat lien tic thông tin 

hang ngày và dua len Website, Facebook cüa Hçc vin, Trung tam, Khoa, gui ban chi 
dao, ban th chuc; 

+ Thông báo rng rai tOi sinh viên và ciru sinh vien danh sách các don vj tham gia 
qua các kênh truyn thông giüp üng viên chü dng trong vic chun bj h so, tim kim co 
hi vic lam. 

+ Chun bj, hoàn thin so d NHVL2O2O, chun bj 1p dtt trang thit bj cho 
NHVL2 020. 

+ HQp kim tra tin d, cong vic th chüc NHVL2O2O 
- 15h ngày 14/8/2020: Ban Giám dc HV cüng dai  din các don v di kim tra cong 

tác chun bj th chüc NHVL2O2O. 
- Ngày 15/8/2020: T chirc Ngãy hi vic lam 2020. 
Ban Giám d6c H9c vin yea cu các do7, vj tl,(rc hin tát kl hozch và nhim vy 

dd a'wYcphân cong. 

No'i nhn 

- Dãng üy- BGDHV (d b/c) 
- Các dan vj nhu miic III (d t/h) 
- Lixu VT, QHCC&HTSV, CTCT&CTSV. 
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