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Kỷ niệm 10 năm thành lập ngành  
Thuật Hệ Thống Công Nghiệp 

10 năm –  Vì Ngành Vinh Nghề 
1999-2009 

 

 

 

http://www4.hcmut.edu.vn/~kthtcn/ 

BAN TỔ CHỨC: 
 
1. ThS. Nguyễn Như Phong 
2. TS. Nguyễn Tuấn Anh 
3. ThS. Phan Thị Mai Hà 
4. ThS. Bùi Thị Kim Dung 
5. ThS. Nguyễn Văn Chung 
6. KS. Nguyễn Vạng Phúc Nguyên 
7. ThS. Nguyễn Trí Dũng 
8. KS. Nguyễn Thị Phương Quyên 

Các điểm chính: 

Trang 1: THƯ MỜI DỰ LỄ 

Trang 2: ĐĂNG KÝ THAM GIA 
TRÒ CHƠI TẬP THỂ TEAM 
BUIDING & ĐĂNG KÝ KỶ YẾU & 
ĐĂNG KÝ VIẾT BÀI & QUẢNG BÁ 

Trang 3-7: THÔNG TIN VỀ TRÒ 
CHƠI, KỶ YẾU VÀ QUẢNG BÁ 
DOANH NGHIỆP 

LIÊN HỆ:  
 
 ĐT: 84-38649300 
 E-Mail: ise10nam@gmail.com  

Thư Mời 
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 
 

 7h00-9h00: Team building games. 
 8h00-9h00: Đón khách mời, hướng dẫn tham quan 

các gian hàng và giao lưu bên ngoài hội trường. 
 9h00 – 9h05: Văn nghệ. 
 9h05 – 9h10: Giới thiệu đại biểu. 
 9h10 – 9h15: Phát biểu của Chủ nhiệm Bộ môn. 
 9h15 – 9h20 : Phát biểu của Thầy sáng lập ngành. 
 9h20 – 9h30: Giới thiệu Clip “10 năm-Một niềm tin” 
 9h30 – 10h00: Giao lưu với thầy cô, sinh viên và cựu 

sinh viên. 
 10h00 – 10h15: Kịch 
 10h15 – 10h35: Giao lưu doanh nghiệp. 
 10h35 – 10h45: Lễ mừng sinh nhật. 
 10h45 – 10h50: Văn nghệ. 
 10h50 – 11h00: Kết thúc buổi lễ + chụp hình lưu 

niệm. 
 11h00 – 12h00: Tiệc Buffet 

THỜI GIAN: 
Ngày 26 Tháng 04 Năm 2009 

ĐỊA ĐIỂM: 
Hội Trường B4 – Trường Đại Học Bách Khoa 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

Rất mong sự tham gia của toàn thể sinh viên, cựu sinh viên và học viên cao học các khóa. 
Thân chào! 

TMBTC:  Ths Nguyễn Như Phong 
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Liên kết nhanh 

Đặt mua kỷ yếu 

Các anh chị hoặc các bạn sinh viên có nhu cầu về Quyển Kỷ yếu xin vui lòng đặt trước 

ngày 20 tháng 4 năm 2009. 

Giá quyển kỷ yếu: 50,000 đ 

Vì số lượng có hạn xin vui lòng đăng ký trước. Ưu tiên cho 20 đăng ký đầu tiên, sẽ 

được tặng thêm sổ tay Fastnotes mind mapping về kiến thức tổng quát ISE. 

 

Các anh chị cựu sinh viên có thể gửi bài tham gia các mục 5, 7, 9 và 10 trong kỷ 

yếu. 

Mọi bài viết, hình ảnh xin vui lòng gửi đến địa chỉ ise10nam@gmail.com. 

Chi tiết xem tại đây hoặc tại trang 03 

 

Đóng góp cảm tưởng cá nhân cho ngày 10 năm thành lập 

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập ngành, kính mời các anh chị ghi vài dòng cảm 

tưởng về ngành nghề, về những kỉ niệm thời sinh viên. Bài cảm tưởng sẽ là nơi các anh 

chị tìm thấy bản thân, bạn bè trong những ngày còn ngồi trong giảng đường đại học, là 

nơi các anh chị tìm thấy nhau sau nhiều năm không liên lạc. 

Chi tiết xem tại đây hoặc tại trang 04 

 

Doanh nghiệp có nhu cầu thông tin quảng bá thương hiệu trong kỷ yếu: 

Yêu cầu: Tóm tắt về doanh nghiệp, yêu cầu cần đối tác, Logo doanh nghiệp, địa chỉ liên 
hệ, điện thoại. 

Mọi yêu cầu về quảng bá và gửi thông tin, xin vui lòng liên hệ: ise10nam@gmail.com 

Chi tiết xem tại đây hoặc tại trang 05 

 

Các anh chị cựu sinh viên muốn tham gia Team buiding games xin vui lòng 

đăng ký theo địa chỉ ise10nam@gmail.com trước ngày 24/4/2009. 

Chi tiết xem tại đây hoặc tại trang 07



 Page 3 of 7

Thân gửi các anh chị cựu sinh viên và các doanh nghiệp! 

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Bộ Môn quyết định xuất bản bộ Kỷ yếu.  

• Kỷ yếu là món quà tinh thần lưu giữ các giá trị tinh thần và các hoạt động 10 

năm qua của Bộ Môn.  

• Kỷ yếu là nơi các anh chị cựu sinh viên có thể tìm thấy mình, bạn bè, thầy cô với 

những kỷ niệm thời còn đi học.  

• Kỷ yếu là nơi các anh chị có thể tìm kiếm các thông tin hữu ích cho ngành nghề 

và quảng bá thông tin ngành nghề của chúng ta. 

• Kỷ yếu là nơi các doanh nghiệp có thể quảng bá thông tin và hình ảnh, là sàn 

nghề nghiệp giữa doanh nghiệp với sinh viên và cựu sinh viên.   

Kỷ yếu bao gồm các nội dung chính như sau: 

Nội dung chính như sau: 

1. Lời mở đầu - Chủ nhiệm BM . 

2. Lời Thầy sáng lập ngành. 

3. Giới thiệu 10 năm hoạt động của BM và giới thiệu ngành. 

4. Giới thiệu danh sách các giảng viên đã và đang giảng dạy. 

5. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và nhu cầu doanh nghiệp. 

6. Các bài viết chọn lọc về ngành KTHTCN do các thầy cô đã và đang giảng dạy viết. 

7. Bài viết của cựu sinh viên. 

8. Bài viết của sinh viên. 

9. Mục: Thơ, nhạc, các mẫu truyện kỷ niệm về ngành và khoảng thời gian đi học. 

10. Hình ảnh sinh viên tốt nghiệp thủ khoa và hình ảnh tốt nghiệp các khóa (từ K1997-

K2004) 

11. Hình ảnh sinh viên các khóa đang học (K2005-K2008) 

12. Thông tin về chuyển giao công nghệ và phòng thí nghiệm trọng điểm. 

13. Địa chỉ Website, liên lạc của Bộ môn và diễn đàn trao đổi. Danh sách các doanh 

nghiệp hợp tác với bộ môn. 

14. Trang quảng bá Doanh nghiệp. 

Các anh chị cựu sinh viên có thể gửi bài tham gia các mục 5, 7, 9 và 10. 

Mọi bài viết, hình ảnh xin vui lòng gửi đến địa chỉ ise10nam@gmail.com. 
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Đóng góp cảm tưởng cá nhân cho ngày 10 năm thành lập 

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập ngành, kính mời các anh chị ghi vài dòng 

cảm tưởng về ngành nghề, về những kỉ niệm thời sinh viên. Bài cảm tưởng sẽ là 

nơi các anh chị tìm thấy bản thân, bạn bè trong những ngày còn ngồi trong 

giảng đường đại học, là nơi các anh chị tìm thấy nhau sau nhiều năm không liên 

lạc. 

Những bài cảm tưởng hay và xúc động sẽ được đăng trên website ngành, mục kỉ 

niệm 10 năm thành lập. 

Nếu các anh chị tham gia, xin vui lòng điền theo mẫu sau: 

 

Nội dung cảm tưởng: 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Tên: 

Liên lạc (có thể đễ trống): 

 

Thông tin gửi về: ise10nam@gmail.com trước 20/4/2009. 

Xin chân thành cảm ơn. 
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Doanh nghiệp của Cựu sinh viên có nhu cầu thông tin quảng bá thương hiệu 

trong kỷ yếu: 

• Ưu tiên cho các doanh nghiệp của cựu sinh viên.  

• Yêu cầu: Tóm tắt về doanh nghiệp, yêu cầu cần đối tác, Logo doanh nghiệp, địa 

chỉ liên hệ, điện thoại.  

• Mọi yêu cầu về quảng bá và gửi thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

ise10nam@gmail.com 

Thông tin kinh phí cụ thể như sau: 

- Loại bạc (kinh phí 1,000,000 đồng): 

• Yêu cầu: Tóm tắt về doanh nghiệp, yêu cầu cần đối tác, Logo doanh nghiệp, địa 

chỉ liên hệ, điện thoại. 

•  Khu vực quảng bá:   Kích thước khoảng ¼ trang giấy kỷ yếu. 

 

 

 

- Loại vàng (kinh phí 2,000,000 đồng): 

• Yêu cầu: Tóm tắt về doanh nghiệp, yêu cầu cần đối tác, Logo doanh nghiệp, địa 

chỉ liên hệ, điện thoại. 

•  Khu vực quảng bá:   Kích thước khoảng ¼ trang giấy kỷ yếu. 

 

 

 

• Lưu Logo + Thông tin công ty trên website Bô Môn 6 tháng.  

• Ưu tiên liên lạc Bộ Môn để tìm hiểu thông tin khi có nhu cầu tuyển 

dụng. 
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Các anh chị cựu sinh viên muốn tham gia Team buiding games xin vui lòng 

đăng ký theo địa chỉ ise10nam@gmail.com trước ngày 24/4/2009. 

Lệ phí: Free 

Mức độ phục vụ: FCFS 

Xin vui lòng gửi thông tin sau về địa chỉ email trên. 

Thông tin đăng ký: 

Họ và tên: 

Năm sinh: 

Công việc hiện tại: 

Sinh viên khóa (nếu là sinh viên): 

Lý do đăng ký tham dự trò chơi: 

Sở thích: 

Email liên lạc: 

Điện thoại liên lạc: 

 

Chủ đề TEAM BUIDING: “NGÀY ANH EM” 
Ban tổ chức: Bộ môn và sự hỗ trợ các bạn câu lạc bộ tiếng Anh (UTEC). 

Thành phần tham gia: Cựu sinh viên và sinh viên ngành KTHTCN. 

Thời gian & Địa điểm: 7h00 ngày 26/4/2009 sân trước HTB4. 

Mục tiêu: chia sẻ các hoạt động, kỹ thuật để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. 

 Teambuiding (xây dựng nhóm) là quá trình nâng cao tính hiệu quả của nhóm, 

phát triển tinh thần lãnh đạo (leadership development) tập trung vào khả năng 

mỗi cá nhân để lãnh đạo, tạo tầm nhìn (visions) và các giá trị (values) trong một 

nhóm để khuyến khích, tạo cảm hứng và hướng dẫn nhóm thực hiện cam kết và 

dấn thân vào công việc. 

 Tại sao nhóm? Nhóm được tổ chức hiệu quả sẽ đưa tới sáng tạo lớn cho tổ chức, 

nâng cao lòng nhiệt tình và thỏa mãn công việc. 
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Nội dung: 

Trò chơi Nội dung Thời gian (phút) Ghi chú 

1. Hội ngộ 

Lập nhóm, làm quen 

thành viên, đặt tên 

nhóm và cheer roll. 

10’  

2. Thách thức 

“Chuyển hàng ra 

cảng” 

Nhóm cùng nhau tìm 

giải pháp cho trò chơi 

tập thể do BTC đưa ra.

10’-15’  

(3 ph chuẩn bị) 

BTC cung cấp vật 

liệu 

3. Khám phá giá trị 

nhóm 
Trò chơi vận động 

10’-15’  

(3 ph chuẩn bị) 

BTC cung cấp vật 

liệu 

4. Xây lâu đài  
10’-15’  

(3 ph chuẩn bị) 

BTC cung cấp vật 

liệu 

5. Đoàn kết  
10’-15’  

(3 ph chuẩn bị) 

BTC cung cấp vật 

liệu 

6.Giá trị Lắng nghe 

và Chia sẻ 
 

10’-20’  

(3 ph chuẩn bị) 

BTC cung cấp vật 

liệu 

Tổng kết: 

 

Tổng kết điểm các 

nhóm qua các trò chơi.

 Lắng nghe chia sẻ của 

các nhóm, BTC và 

những người quan sát. 

  

 

 Phần thưởng cho đội chiến thắng: Quà chiến thắng của BTC và Tặng mỗi thành 

viên nhóm chiến thằng một sổ tay Fastnotes Fastnotes mind mapping về kiến thức 

tổng quát ISE. 

 


