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THƯ NGỎ
Mời tham dự Ngày hội việc làm lĩnh vực Nông nghiệp năm 2022
Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Công ty
Trải qua 54 năm hình thành và phát triển (1968 – 2022), thương hiệu Khoa Nông nghiệp đã trở
thành địa chỉ uy tín trong công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của
lĩnh vực Nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khoa hiện đang quản lí hơn 5.000 sinh viên
hệ chính quy với khoảng hơn 900 sinh viên tốt nghiệp hằng năm, bao gồm các ngành và chuyên ngành:
Khoa học cây trồng, Nông học, Nông nghiệp công nghệ cao, Bảo vệ thực vật, Quản lí đất và công nghệ
phân bón, Công nghệ Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Công nghệ giống cây trồng, Sinh học ứng dụng,
Chăn nuôi, Thú y, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch.
Với mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên chủ động kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng,
tìm hiểu và nắm bắt thị trường lao động để định hướng phát triển nghề nghiệp tương lai, đồng thời tạo
điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu, tiếp cận đội ngũ nhân lực trẻ có chất
lượng, lựa chọn được các ứng viên tiềm năng vào các vị trí làm việc của doanh nghiệp, Khoa Nông
nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức:
“NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2022”
- Thời gian: 8h00, thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022
- Địa điểm: Khoa Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Khoa Nông nghiệp trân trọng kính mời Quý Công ty tham dự Ngày hội việc làm lĩnh vực Nông
nghiệp năm 2022. Để tổ chức chương trình thành công, Khoa rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ,
hợp tác từ phía các nhà tuyển dụng, hy vọng sớm nhận được phản hồi của quý vị.

Ghi chú:
- Để thuận tiện trong việc tổ chức, đề nghị quý công ty vui lòng đăng ký tham dự trước 17g00 ngày 09/09/2022
- Địa chỉ đăng ký: Bà Châu Thị Anh Thy: ctathy@ctu.edu.vn, ĐT: 0834.290.484
Văn phòng Khoa Nông nghiệp: 02923.831166 hoặc 02923.830985 Fax: 02923.830814

