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TỜ TRÌNH 

V/v Hỗ trợ lực lượng tham gia Chương trình giao lưu với Nhóm thí sinh  

Vòng Chung kết giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ XVIII 

năm 2017 - Lĩnh vực: Kinh tế 

_____ 

 

 Kính gửi:  

 
 

 

 

 

 

 

 Căn cứ Công văn số: 97-CV/KHCNT ngày 29/11/2017 của Trung tâm Phát triển 

Khoa học và Công nghệ Trẻ về việc hỗ trợ tổ chức Chương trình giao lưu với nhóm thí 

sinh tham gia vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – “Euréka lần 

XIX năm 2017”; 

Nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học 

với sinh viên. Qua đó nhằm động viên, khích lệ tinh thần và phát triển phong trào nghiên 

cứu khoa học của sinh viên nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường kính 

trình và xin Ban Giám hiệu đồng ý một số nội dung như sau: 

1. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 

- Thời gian: 13g30, ngày 15/12/2017 (thứ sáu). 

- Địa điểm: Hội Trường Lầu 8. 
 

2. HỖ TRỢ TRUYỂN CHỌN VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN THAM GIA 

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU: 

- Số lượng đề nghị tối thiểu: 

o Khoa Kỹ thuật - Công nghệ: 30 sinh viên 

o Khoa Kinh tế - Quản trị - Du lịch: 150 sinh viên 

o Khoa Y - Dược: 10 sinh viên 

 Đề nghị Khoa cử cán bộ phục trách tập hợp, quản lý sinh viên tham gia 

giao lưu trong chương trình. 

- Yêu cầu trang phục: Đồng phục của Nhà trường. 

- Yêu cầu chuẩn bị nội dung giao lưu (bộ câu hỏi): Ban Tổ chức xin đính kèm 

danh sách các đề tài của các thí sinh tham gia giao lưu. Kính đề nghị quý Khoa 

cho sinh viên đặt trước câu hỏi (mỗi sinh viên ít nhất 01 câu hỏi) để chương trình 

giao lưu đạt kết quả cao. 

* Danh sách sinh viên tham gia chương trình và bộ câu hỏi xin chuyển về Ban Tổ chức 

trước 10g00 ngày 14/12/2017: Có thể gửi danh sách về E-mail: vulinh@hiast.edu.vn – 

tiêu đề: Khoa …… – Gửi danh sách sinh viên tham gia giao lưu Eureka 

 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Số: 13/TTr-BCH 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2017 

- Ban Giám hiệu Nhà trường; 

- Lãnh đạo Khoa Kinh tế - Quản trị - Du lịch; 

- Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật - Công nghệ; 

- Lãnh đạo Khoa Y - Dược; 

- Phòng NCKH & Hợp tác Quốc tế. 
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3. HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH: Đề nghị mỗi khoa cử 

ít nhất 01 giảng viên tham dự chương trình (ưu tiên các giảng viên có các nghiên 

cứu khoa học về lĩnh vực Kinh tế) 

4. KÍNH MỜI PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

tham gia hỗ trợ công tác tổ chức của chương trình. 

  

 Trên đây là tờ trình xin hỗ trợ tổ chức Chương trình giao lưu với nhóm thí sinh tham 

gia vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - “Euréka lần XIX năm 

2017”, kính mong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa xét duyệt để chương trình được 

thành công tốt đẹp.  

 Trân trọng. 

 

 
TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

Vũ Linh 

Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã duyệt) 

 

TS. Nguyễn Cảnh Cam 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BTV Đoàn trường; 

- BCH Hội Sinh viên Trường; 

- Lưu VP. 

 


