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THƯ MỜI 

THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 

CHỦ ĐỀ: DREAM MAKER 

 

Kính gửi:  Quý doanh nghiệp 

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) xin gửi đến Quý doanh nghiệp lời chào trân trọng 

và cảm ơn Quý doanh nghiệp đã ủng hộ, hợp tác với Nhà trường suốt thời gian qua. 

SIU là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, thành viên các tổ chức kiểm định & công nhận 

chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: International Accreditation Council for 

Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) - 

IACBE và The Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng 

dạy doanh thương bậc đại học) - AACSB, có quan hệ hợp tác với nhiều trường ĐH quốc tế danh 

tiếng.  

SIU hiện đào tạo 2 chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Khoa học máy tính 

(MCS) cùng 19 chuyên ngành bậc đại học thuộc các lĩnh vực Kinh doanh, Thương mại, Marketing, 

Luật kinh tế, Kế toán, Quản trị khách sạn, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa học máy tính, 

Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học. Với triết lý “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, nhà trường luôn 

đảm bảo về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, trải nghiệm khác biệt cho sinh viên, cũng như cung 

cấp cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển 

công nghệ mạnh mẽ hiện nay. 

 Nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp trong đào 

tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) sẽ tổ chức 

“Ngày hội việc làm - Năm 2022” với chủ đề “Dream maker”. 

Ngày hội việc làm được tổ chức quy mô, kỳ vọng sẽ thu hút 30 gian hàng của các doanh 

nghiệp với sự tham gia của gần 1.500 HS-SV thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) 

(gồm Trường Quốc tế Á Châu, ĐH Quốc tế Sài Gòn) và các trường trên địa bàn thành phố Thủ 

Đức. Chương trình hứa hẹn sẽ là cầu nối gắn kết giữa đơn vị sử dụng lao động với những HS-SV 

đầy tiềm năng. Đây là cơ hội tốt để Quý doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa của 

doanh nghiệp đến cộng đồng tri thức trẻ, năng động, sáng tạo.  

Thời gian: 07:30 - 12:00, thứ bảy ngày 26/11/2022 

Địa điểm: Khuôn viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - 8C Tống Hữu Định, P. Thảo 

Điền, Tp. Thủ Đức, TPHCM 



BTC rất hân hạnh chào đón Quý doanh nghiệp tham gia các hoạt động tuyển dụng, chia sẻ 

tư vấn nghề nghiệp, tiếp nhận đăng ký việc làm, phỏng vấn ứng viên ngay tại ngày hội và thảo luận 

với nhà trường về những hướng hợp tác sắp tới nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực hơn nữa trong 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Thông tin chương trình và tiếp nhận đăng ký vui lòng liên hệ: ThS. Phạm Quang Trường 

- Đại diện BTC Ngày hội việc làm (SĐT: 0938 040 002; Email: phamquangtruong@siu.edu.vn). 

Kính mời Quý doanh nghiệp gửi đăng ký tham dự trước ngày 10/11/2022 để công tác chuẩn bị và 

đón tiếp được chu đáo nhất. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận:  

- BGH để báo cáo; 
- Doanh nghiệp; 

- Lưu: KD&L, VT. 

 

     HIỆU TRƯỞNG 

                             

 

(Đã ký) 

 

 

                  TS. Trần Xuân Định 
  

 



MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING 

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY 

No:  409/TM- SIU 

(Re: invitation to SIU part-time job fair 2022) 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

 

Ho Chi Minh City, October 12, 2022 

 

INVITATION 

TO PARTICIPATE IN OUR JOB FAIR 

SAI GON INTERNATIONAL UNIVERSITY 

THEME: DREAM MAKER 

 

Dear Business Partner, 

The Saigon International University (SIU) would like to send to you our respectful greetings 

and our gratitude for your helpful support and cooperation with the University. 

SIU is an international university in Vietnam, a member of the world's leading education 

accreditation organizations in the United States: The International Accreditation Council for 

Business Education (IACBE) and The Association to Advance Collegiate Schools of Business 

(AACSB). We also establish partnership with prestigious international universities.  

SIU is currently offering Master of Business Administration (MBA) and Master of Computer 

Science (MCS) as well as 19 undergraduate programs including Business, Commerce, Marketing, 

Business Law, Accounting, Restaurant & Hospitality Management, Logistics & Supply Chain 

Management, Computer Science, English Language, and Psychology. With the philosophy of 

"Vietnam’s spirit, global education", SIU always ensures the quality of education, facilities, 

experiences for students, and our high-quality human resources meet the requirements of 

international integration and rapid technology development. 

 In order to forge a tighter and more effective connection with the business community 

regarding training and recruitment of quality human resources, SIU hereby organizes the "SIU Part-

time Job Day 2022" with the theme “Dream maker”. 

The job fair is organized on a large scale, expected to attract 30 enterprise booths with the 

participation of nearly 1,500 students from the Group of Asian International Education (GAIE) 

(including the Asian International School and the Saigon International University) and other high 

schools and universities in Thu Duc City. The event promises to be a bridge connecting employers 

and potentially employee-to-be students. This is a good opportunity to introduce and promote the 

image and culture of your business to the young, dynamic, and creative community. 

Time: 07:30 - 12:00, Saturday, November 26, 2022 

Venue: The Saigon International University - 8C Tong Huu Dinh Street, Thao Dien 

Ward, Thu Duc City, HCMC 

SIU is honored to welcome your participation in recruitment, career counseling, direct 

reception of job applications and interview, as well as discussion with the university on future 

cooperation to offer more practical solutions regarding the development of high-quality human 

resources. 



For more information and registration, please contact: Mr. Pham Quang Truong - 

Representative of the Job Fair Organizing Committee (Tel: +84 938 040 002; Email: 

phamquangtruong@siu.edu.vn). 

Please submit your registration before November 11, 2022, for the best preparation. 

Best regards. 

Recipients:               CHANCELLOR 

- University Board; 

- Business Partners;                                                                                            (Signed) 

- School of Business & Law. 

  Dr. Tran Xuan Dinh  

mailto:phamquangtruong@siu.edu.vn
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