
NỘI DUNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 
Ngày hội việc làm Sinh viên lần thứ 6 năm 2022  
tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

(Kèm theo Công văn số:                /SLĐTBXH-CSVL ngày          /7/2022 của  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng) 

 

Ngày hội việc làm Sinh viên lần thứ 6 năm 2022 được tổ chức vào ngày 29 
tháng 7 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế, địa chỉ 71 Ngũ Hành Sơn, phường 
Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Ngày hội việc làm Sinh viên lần thứ 6 năm 2022 là nơi trực tiếp gặp gỡ, trao 
đổi, phỏng vấn, thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; nơi 
đăng ký, cung cấp thông tin về người tìm việc - việc tìm người, về xuất khẩu lao 
động, tư vấn về chính sách lao động, việc làm, học nghề. 

Vì mục tiêu “có việc làm” và định hướng công việc ở tương lai, hãy đến với 
Ngày hội để tìm việc và tuyển dụng lao động. Nhiều chỗ làm việc thích hợp trong 
và ngoài thành phố cũng như ở nước ngoài đang được các doanh nghiệp chờ đón 
người lao động tại Ngày hội này. 

Đến với Ngày hội việc làm Sinh viên lần thứ 6 năm 2022, người lao động cần 
mang theo: Phiếu dự tuyển; sơ yếu lý lịch; bản sao các văn bằng, chứng chỉ; ảnh 
3x4 và các giấy tờ có liên quan khác. 

Ban tổ chức không bán vé vào cổng, không thu phí dịch vụ tuyển dụng. 

Hãy nhớ tham gia Ngày hội việc làm Sinh viên lần thứ 6 năm 2022 tại Trường 
Đại học Kinh tế, số 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng vào thứ 6, ngày 29 tháng 7 năm 2022. 

Ngày hội việc làm sinh viên lần thứ 6 năm 2022 là điểm đến của “người tìm 
việc - việc tìm người”./. 

 

––––––– 

* Ghi chú: Nội dung thông tin tuyên truyền này có thể sử dụng để: 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phát trên đài phát thanh, truyền thanh, xe cổ động…  

- Phổ biến đến người dân trong các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư, thôn. 

- Phổ biến, niêm yết ở các trường, cơ sở đào tạo, dạy nghề. 

- Niêm yết ở UBND phường, xã; khu dân cư, thôn, tổ dân phố; nơi tập trung đông 
người. 
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