DAI HOC THAI NGUYEN
TRU1NG DAI HQC
KV THUAT CONG NGHIP

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM
Dc Ip - Ty do - Hanh phüc

S6: 0L /DHKTCN
V/v ph6i hqp tol chrc hti thào vic lam vài
tp doàn Toshiba Nht Ban ti Nhá trumg

Thai Nguyen, ngàyjotháng 3 nám 2018

- Khoa Ca khI, khoa Din, khoa Din tir, khoa Qu& té,
- Khoa Ky thut 0 to và May dng 1irc,
- Trung tam Hcip tic dào to Quc tê;
- Trung tam Djch vi tng hçip;
- Doàn thanh niên
Can cü theo bin ghi nhâ hcip tic s6 18/20171HP-DHKTCN gina cong ty HE
Phong vi Nhà trtr1ng; can cr cong van so ii OIHP-KTCN ngày 23/03/2018 ve^ vic to,
chic Hi thâo vic lam cua tap doàn Toshiba Nht Bin ti tru&ng Di h9c Ky th4t
Cong nghip, Nhà trixàng thông báo tài câc don vi cüng hçip tic trin khai Hi thão
nhu sau:
Thii gian vi, dja dim to' chrc:
Thii gian: tr 14h00 dn 17h00 ngày 06 thing 04 nàm 2018
Dja dim: Hôi trir1ng lan - DHKTCN
Nhà truàng d nghj các Khoa, các don vi thrc hin theo ke^ hoach nhu sau:
1. Các Khoa
- Cr dai dién 1nh dao tai di,r
- Thông báo tài toàn tht các sinh viên thuc hai khóa cuOi, K50 và K49
- CCr it that 60 sinh viên a m& khoa tai dir
2. Trung tam Dich vu tOng hçrp
- ChuOn bi Hi tnrOng và trirc am thanh
- PhOi hop treo và ga bang ron cüa Hi thào
3. Doàn thanh niên
- Cir sinh viên tInh nguyen 0 trç Hi thão
4. Trung tam Hç'p tic Dào to QuOc t
- Tu van cho Nhà tru1ng trong vic tO chcxc Hi thão
- Ph06i hcip vài các don vi trên cIng th%rc hin
Nba tnräng yêu cu các don vi nghiêm tic thi,rc hin ni dung cia cong van nay.
Xin trân trong cam an.!.
Ghi chü: Toàn bç chi phi Hç5i tháo do các doanh nghip tham gia Hçi tháo tai trpr.
Kinh gm":

Nei nhmn:
- Nhu kmnh gCri;
- Luu VT; U HTDTQT.
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