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THƯ NGO

     Lời đầu tiên, BTC xin gửi tới quý công ty lời chúc 
sức khỏe, lời chào trân trọng và thành công!

     Thương hiệu Trường đại học Kiến Trúc TP. HCM 
(ĐH Kiến Trúc) đã trở thành địa chỉ uy tín trong 
công tác giáo dục & đào tạo nguồn nhân lực 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho 
nước nhà.

     Với mong muốn tạo cơ hội việc làm cho sinh 
viên khi ra trường, đồng thời tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu, 
tiếp cận đội ngũ nhân lực trẻ có chất lượng, lựa 
chọn được các ứng viên tiềm năng vào các vị trí 
làm việc của doanh nghiệp.

     Năm 2019, được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu 
Nhà trường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH 
Kiến Trúc xây dựng kế hoạch tổ chức chương
trình “Ngày hội việc làm Đại học Kiến trúc 2019 
- UAH CAREER FAIR 2019”  dựa trên cơ sở mục 
tiêu thiết thực 

Kính gửi:     - Quý công ty, doanh nghiệp. của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các 
đơn vị về trường tuyển dụng theo nhu cầu và 
đảm bảo đẩy mạnh hiệu ứngtruyền thông, 
quảng bá hình ảnh doanh nghiệp tới xã hội. 
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 5 
năm 2019 đến ngày 9 tháng 5 năm 2019, kế 
hoạch chi tiết được thông tin đầy đủ cho quý 
công ty, doanh nghiệp trong “HỒ SƠ MỜI 
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH” dưới đây.

     Trường ĐH Kiến Trúc trân trọng kính mời quý 
đơn vị tuyển dụng tham gia đồng hành cùng 
chương trình.
     Kính chúc quý đơn vị ngày càng phát triển 
và thành công!

TM. BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

Bí thư. NGUYỄN VĂN TĨNH



GIơI THI�U SƠ LƯƠC
V� TRƯƠNG
     Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí 
Minh (University of Architecture Ho Chi Minh City) 
là trường đại học chuyên đào tạo về nhóm 
ngành thiết kế, kiến trúc, xây dựng và quy hoạch 
trực thuộc Bộ Xây dựng, đồng thời cũng là trung 
tâm nghiên cứu các chính sách quy hoạch vùng 
và đô thị cho Chính phủ.

     Bắt đầu từ năm 2010, trường mở rộng thêm cơ 
sở đào tạo tại Đà Lạt và Cần Thơ.

    Hệ đào tạo bao gồm: chính quy, văn bằng 2, 
liên thông và hệ vừa học vừa làm. Thời gian đào 
tạo trung bình là 5 năm với hệ chính quy và hệ 
vừa học vừa làm, 3 năm với các hệ còn lại.

 Năm 2019 - 2020, trường dự kiến sẽ có hơn 1000 
sinh viên tối nghiệp ra trường.

     Cơ sở chính của trường tại địa chỉ 196, Pasteur, 
quận 3, TP.HCM.

       Nơi đây đã trở thành “ngôi nhà” thân yêu 
của lớp lớp thế hệ sinh viên Kiến trúc. Dù đã 
qua nhiều lần sửa chữa, cải tạo vì dấu ấn 
của thời gian, nhưng trường được giữ gìn, 
bảo quản gần như nguyên vẹn so với thiết kế 
ban đầu năm 1972.

     Nhà trường đã có 05 cơ sở đào tạo chuẩn 
hóa, hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, 
phục vụ tốt công tác dạy và học (03 cơ sở tại 
thành phố Hồ Chí Minh, 01 cơ sở tại thành phố 
Cần Thơ; 01 cơ sở tại thành phố Đà Lạt).



          Trường hiện có 09 Khoa, 09 phòng chức năng 
và 07 trung tâm trực thuộc. Tổng số công chức, viên 
chức Nhà trường hiện tại gồm 415 người, trong đó 
có 307 giảng viên (05 Phó giáo sư, 43 Tiến sĩ, 236 
Thạc sĩ); đội ngũ viên chức các phòng ban, Trung 
tâm, Thư viện có 108 người (13 Thạc sĩ); toàn Trường 
có 08 Nhà giáo ưu tú. 

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 
2011)
Huân chương Lao động hạng Nhất (Lần 
thứ nhất năm 2005; Lần thứ hai năm 
2016)
Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 
1993)
Huân chương Lao động hạng Ba



NHÓM NGÀNH KIẾN TRÚC
KIẾN TRÚC

KIẾN TRÚC NỘI THẤT

NHÓM NGÀNH QUY HOẠCH
QUY HOẠCH VÙNG & ĐÔ THỊ

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

NHÓM NGÀNH THIẾT KẾ, TRANG TRÍ
CÔNG NGHIỆP

MỸ THUẬT ĐÔ THỊ

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

THIẾT KẾ THỜI TRANG

NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG
KỸ THUẬT XÂY DỰNG

KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

NHÓM NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
QUẢN LÝ XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, LIÊN KẾT
CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC & 

QUẢN TRỊ XÂY DỰNG 

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NỘI THẤT



M�T S� CHƯƠNG TRÌNH
TRONG NĂM

TỐC KIẾN

Cuộc thi học thuật

KHÔNG GIỚI HẠN

Truyền Thống Kiến Trúc

PUZZLES

Liên hoan CLB - Đội - Nhóm

TSMT 2018

Tiếp Sức Mùa Thi

XTN 2019

Xuân Tình Nguyện

MÙA HÈ XANH



GIơI THI�U V�
CHƯƠNG TRÌNH
     Năm 2019, được sự chỉ đạo của BGH Nhà trường, 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình 
“Ngày hội việc làm Đại học Kiến trúc 2019 - UAH 
CAREER FAIR 2019” với mục đích:

       Giúp sinh viên có định hướng trong nghề nghiệp, 
tiếp cận với môi trường làm việc cũng như những 
yêu cầu về trình độ, kỹ năng cần thiết nhằm đáp 
ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp;

     Tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp và 
chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm 
phù hợp với ngành nghề được đào tạo;

       Tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các 
sinh viên có nhu cầu;

       Định hướng việc học tập cho sinh viên đang học 
thông qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp và 
giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng 
lao động;
    

      Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng 

bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên 

của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng 

những nhân lực có chất lượng, phù hợp với 

nhu cầu tuyển  dụng  của đơn vị. Qua đó, tạo 

mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa 

nhà trường với Nhà tuyển dụng;

     Giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin phản 

hồi từ phía sinh viên và đặc biệt là từ đơn vị sử 

dụng lao động. Làm cơ sở cho việc xây dựng 

nội dung, chương trình, phương pháp, kỹ năng 

cần trang bị, đào tạo cho sinh viên sau khi tốt 

nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 

động;

   



THỜI GIAN DIỄN RA CHƯA TRÌNH

07/05/2019 – 09/05/2018 

ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH
196 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
     Toàn thể sinh viên trong trường và cựu 
sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường.
     Các công ty, doanh nghiệp thuộc các 
lĩnh vực: Kiến trúc - Quy hoạch; Xây dựng - 
Kỹ thuật hạ tầng; Thiết kế Nội thất; Các 
công ty khối ngành nghệ thuật; các doanh 
nghiệp vật liệu; …

SÁNG CHIỀU

07/05      Chương trình 
KHAI MẠC với sự 
góp mặt của 
BGH, GV, SV và 
đại diện các công 
ty, doanh nghiệp

     Các công ty, 
doanh nghiệp giới 
thiệu, trưng bày, 
tuyển dụng tại 
gian hàng
     

     Ban giao mặt 
bằng

08/05         Các công ty, 
doanh nghiệp giới 
thiệu, trưng bày, 
tuyển dụng tại 
gian hàng.

09/05       Chương trình 
“BẾ MẠC”
    Giao lưu Khách 
mời

     Các công ty, 
doanh nghiệp giới 
thiệu, trưng bày, 
tuyển dụng tại 
gian hàng

06/05

TIMELINE SƠ BỘ



QUY�N LƠI CUA
CÔNG TY, DOANH NGHI�P (CT, DN)
KHI THAM GIA

    CT, DN  được cung cấp một gian hàng kích 
thước 3x3X2,5 (m) gồm đầy đủ: Bàn ghế, pallet, 
thảm, ...
  
     Hình ảnh của CT, DN sẽ song hành trên các 
phương tiện truyền thông. Được mời tham dự, 
xướng tên trang trọng và tặng hoa trong ngày 
diễn ra trong lễ khai mạc.

     Được ưu tiên tái ký hợp đồng cho chương 
trình lần sau nếu có yêu cầu.

     Làm khảo sát, thăm giò sinh viên và nhân viên 
nhà trường. Hỗ trợ phát tờ thông tin doanh 
nghiệp đến hơn 6000 sinh viên trường.

     Tiếp cận nguồn nhân lực tiềm năng. Cung 
cấp dữ liệu sinh viên giỏi, đạt thành tích cao 
trong học tập và phong trào.
   
     Hỗ trợ đăng tải thông tin tuyển dụng của 
doanh nghiệp.
 

    Được ưu tiên tổ chức hội thảo, giao lưu 
sinh viên tại trường khi có yêu cầu.

     Được ưu tiên đăng tải thông tin tuyển 
dụng sau chương trình

    Đảm bảo hỗ trợ CT, DN sau chương trình 
trong phạm vi cho phép.

 



     BTC trân trọng gửi tới  quý công ty, doanh nghiệp “Hồ sơ mời tham gia” kèm theo mặt bằng bố 
trí gian hàng và kế hoạch tổ chức.
Quý công ty, doanh nghiệp vui lòng phản hồi Email, hoặc liên lạc theo số điện thoại ở phần “THÔNG 
TIN LIÊN HỆ”. 
     BTC sẽ chủ động liên hệ lại để đặt lịch hẹn với quý công ty, doanh nghiệp.
    Các gian hàng có giá: 3.000.000 VNĐ/gian hàng/03 ngày

BTC trân trọng trân trọng kính mời quý công ty, doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình.
Mọi thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ:

ngayhoivieclam.uah@gmail.com/

0967 306 699 - Hồ Quang Thuật - Phó Bí thư Đoàn trường, Chuyên viên

phòng công tác HSSV

0355 060 603 - Lâm Vũ Thiên Phúc – Uỷ Viên BCH Đoàn trường

”NGÀY HỘI VIỆC LÀM KIẾN TRÚC“

https://www.facebook.com/ngayhoivieclamkientruc/

Email

Số điện thoại

Fanpage

THÔNG TIN LIÊN H�

Một lần nữa chúc quý công ty, doanh nghiệp phát triển và thông công!
Xin chân thành cảm ơn!



SƠ
 Đ

Ồ
 G

IA
N

 H
À

N
G

H
Ộ

I TRƯ
Ờ

N
G

 A106

A5A7A9

A11

A13

A16
A17

A15

A14

A12

A10

A8 A6

A3
A4

LỐ
I VÀO

 SẢN
H

G
IAN

 H
ÀN

G
 

CỘ
T

KÝ H
IỆU

 G
IAN

 H
ÀN

G
A-1

KÍCH
 TH

Ư
Ớ

C G
IAN

 H
ÀN

G
(Đ

Ơ
N

 VỊ M
M

)

CH
Ú

 TH
ÍCH3000

3000

SÂN
 KH

ẤU


