TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------*&*---------Thái Nguyên, ngày 6 tháng 7 năm 2020

THƯ MỜI
(Tham dự Hội chợ việc làm sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y, đợt 1 năm 2020)
Kính gửi: Ban Lãnh đạo các Cơ quan và Doanh nghiệp
Nhằm tạo cầu nối cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và mới tốt nghiệp tiếp cận với các
Cơ quan, Doanh nghiệp, đồng thời giúp các ứng viên tìm được cơ hội việc làm phù hợp với
chuyên ngành đào tạo và năng lực của bản thân;
Khoa Chăn nuôi Thú y tổ chức “Hội chợ việc làm sinh viên, đợt 1 năm 2020”, với
thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Thời gian: 8h00, thứ bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020
Địa điểm: Hội trường A, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
Đối tượng tham gia phỏng vấn: Sinh viên khóa 48 ngành Chăn nuôi Thú y (tốt nghiệp
tháng 7/2020).
Khoa Chăn nuôi Thú y trân trọng kính mời Quý Công ty đến tham dự Hội chợ. Mọi chi
tiết đăng ý Hội chợ việc làm mời Quý Cơ quan và Doanh nghiệp liên hệ qua email:
tranthihoan@tuaf.edu.vn, Tel: 098. 8520.086.
Lưu ý: Khoa Chăn nuôi Thú y sẽ chuẩn bị khu vực phỏng vấn và in banner treo
trước gian hàng cho các Doanh nghiệp theo mẫu chung. Doanh nghiệp tự chuẩn bị standee,
backdrop và các trang trí khác tại gian hàng. Để đảm bảo thông tin in banner được chính
xác, kính đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi tên và lô gô của Công ty cho Ban tổ chức và đăng
kýtham gia Hội chợ trước ngày 20/7/2020 bằng hình thức trả lời thư trong email trên.
Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan và Doanh nghiệp.

