
LỄ TỔ CHỨC 

KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA KHOA QLĐĐ&BĐS VỚI DRAGON HOUSING 

 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 

Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp phản ánh các mối quan hệ chặt chẽ, 

ràng buộc lẫn nhau giữa trường và doanh nghiệp để hướng đến một mục đích chung. 

Đối với doanh nghiệp, việc hợp tác giúp doanh nghiệp có thể tiếp xúc trực tiếp với rất 

nhiều sinh viên, có điều kiện để theo dõi, đánh giá tác phong làm việc cũng như kiến 

thức và năng lực của sinh viên một cách chính xác nhất. Qua đó, doanh nghiệp có 

hướng tuyển dụng, lựa chọn nhân sự phù hợp và góp phần quảng bá hình ảnh của 

mình. Ngoài ra, việc liên kết với nhà trường còn giúp doanh nghiệp tiếp cận được với 

những kết quả nghiên cứu mới nhất, cập nhật nhất và có thể ứng dụng trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

Đối với nhà trường, việc hợp tác với doanh nghiệp giúp mang lại lợi ích quan trọng 

đầu tiên là nguồn tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và công việc cho sinh 

viên. Sinh viên của nhà trường được trải nghiệm các kiến thức chuyên môn và thực tế 

đáp ứng cao yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động. Mặt khác các kết 

quả nghiên cứu khoa học sẽ có địa chỉ áp dụng rõ ràng nhằm đẩy mạnh ứng dụng vào 

thực tiễn tạo nên hiệu quả nghiên cứu và hiệu quả triển khai - nghiên cứu. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 10h00 đến 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2021 

2. Địa điểm: Phòng họp khoa (PV327) – Khu Phượng Vỹ – Trường Đại học Nông Lâm 

Tp. HCM 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 



- BGH nhà trường  

- Lãnh đạo TT dịch vụ sinh viên  

- Lãnh đạo TT Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp  

- Phòng Công tác sinh viên 

- Ban Chủ Nhiệm khoa QLĐĐ&BĐS 

 ThS. Lê Ngọc Lãm, Phó Trưởng khoa Quản lý đất đai & Bất động sản 

 ThS. Nguyễn Ngọc Thy, Phó Trưởng khoa Quản lý đất đai & Bất động sản 

- Trưởng, phó các Bộ môn Quy Hoạch, Chính sách & Pháp luật, Công nghệ địa chính, 

Kinh tế đất & Bất động sản 

- Toàn thể giảng viên khoa QLĐĐ&BĐS  

- Đại diện công ty DRAGON  HOUSING: 

 Ông Kojima Hidehito, Tổng giám đốc 

 Ông Nguyễn Trí Hiếu, Giám đốc chiến lược 

 Ông Lưu Trí Hiểu, Trưởng phòng kinh doanh 

 Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng kinh doanh 

 Ông Huỳnh Thanh Toàn, Trưởng phòng kinh doanh 

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Yến, Hành chính nhân sự 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Ký kết hợp tác giữa KHOA QLĐĐ – BĐS, ĐH Nông Lâm Tp.HCM  và Công ty 

DRAGON HOUSING 

 



 

 



 

 

 

 

 


