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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức Ngày hội nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ “UNREAL – Hàng giả, 

hàng thật” và Tư vấn hướng nghiệp năm 2019  

 
 

 Nhân kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Day), Trung 

tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh phối hợp với Công ty Luật Tilleke & Gibbins, Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế 

 (INTA) tổ chức Ngày hội nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ “UNREAL – Hàng 

giả, hàng thật” và Tư vấn hướng nghiệp năm 2019, nhằm mục đích nâng cao ý thức của 

sinh viên đối với việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, những tác hại của việc sử dụng hàng 

giả. Đồng thời sinh viên tham gia chương trình được trao đổi về các cơ hội nghề nghiệp 

liên quan đến lĩnh vực rất đặc biệt và tiềm năng này bằng các cuộc phỏng vấn mẫu… Nay, 

Trung tâm thông báo thời gian, địa điểm và cách thức đăng ký tham dự đến sinh viên hệ 

chính quy các khóa , cụ thể như sau:  

  

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: từ 07h30 đến 12h00, ngày 20/4/2019 (Thứ bảy). 

2.  Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật TP. HCM (Số 2 

Nguyễn Tất Thành, P12, Quận 4, Tp. HCM). 

 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

 

1/ Các hoạt động khai mạc và giới thiệu về Unreal 

a)  Nội dung: Nghi thức khai mạc Ngày hội; Tặng hoa cho Công ty TNHH Tilleke 

& Gibbins - đơn vị tài trợ độc quyền Ngày hội; Trao Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 

Trường ĐH Luật TP.HCM với Công ty TNHH Tilleke & Gibbins; Giới thiệu về tổ chức 

INTA cùng ý nghĩa của ngày hội UNREAL; Giới thiệu các chuỗi hoạt động nhắm nâng cao 

nhận thức về sở hữu trí tuệ tại trường ĐH Luật TP.HCM. 

b)  Địa điểm: Hội trường C302 

 

2/ Tọa đàm “Nghề nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ” 

a)   Nội dung: Sinh viên sẽ được các luật sư hàng đầu của công ty T&G chia sẻ về 

các vụ việc, các câu chuyện liên quan đến sở hữu trí tuệ, những tố chất để thành công trong 

những nghề nghiệp, chia sẻ những thông tin dự báo về nhu cầu việc làm,… 

b)    Địa điểm: Hội trường C302. 

 

3/ Hoạt động “ Find the fake” challenge 

a)   Nội dung: Tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm liên quan đến sở hữu trí 

tuệ cho sinh viên tham quan kèm theo một vài trò chơi đố vui có thưởng về khả năng phân 

biệt hàng giả, hàng thật dành cho sinh viên tham dự. 

b)   Địa điểm: Tầng trệt khu A. 

 

4/ Chương trình “ Phỏng vấn tuyển dụng” 

a)  Nội dung: Tổ chức cho sinh viên tham gia tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp tại Công 

ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins, ứng tuyển trực tiếp với nhà tuyển dụng. 

b)   Địa điểm: Tầng trệt khu A. 
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5/  Hội sách “Ngày ưu đãi đặc biệt cho sinh viên, học sinh”. 

      a) Nội dung: Ưu đãi đặc biệt giảm 35% giá bìa khi mua giáo trình tập bài giảng của 

trường Đại học Luật TP.HCM; từ 25% giá bìa khi mua tài liệu chuyên khảo, tham khảo. 

 b) Địa điểm: Trung tâm Học liệu. 

 

6/ Hoạt động “Trao đổi giáo trình, tài liệu học tập”.  
a) Nội dung: Sinh viên các khóa trao đổi các giáo trình, tài liệu học tập gốc với nhau 

giữa khóa trên và khóa dưới. 

b) Địa điểm: Tầng trệt khu C. 

 

7/ Tư vấn tuyển sinh cho học sinh phổ thông. 

a) Nội dung: Mời học sinh phổ thông của một số trường điểm ở Thành phố về tham 

gia Ngày hội và tổ chức cho học sinh viên tham quan tìm hiểu và định hướng tư vấn tuyển 

sinh cho học sinh viên,… 

b) Địa điểm: C301 

 

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo tới toàn bộ sinh 

viên các khóa biết các hoạt động tổ chức Ngày hội nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ 

“UNREAL – Hàng giả, hàng thật” và Tư vấn hướng nghiệp năm 2019 để tham gia. 

 Sinh viên vào cửa tự do và có thể đăng ký tham dự tại Website của Trường, mục 

“Đời sống sinh viên”, hoặc tại Website của Trung tâm.  

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:  
Thường trực Ban Tổ chức: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh 

viên – Phòng C104A – số 02, Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.Số điện thoại: 

028-39400989 – số nội bộ: 180. Email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn. Website: 

http://htdn.hcmulaw.edu.vn/.Facebook: https://www.facebook.com/quanhedoanhnghiepvah

otrosinhvien/ hoặc https://www.facebook.com/hcmulaw/. 

           Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

 - Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- BCS các lớp (triển khai); 

- Đăng website; 

- Lưu VT, TT QHDN&HTSV 

TL.HIỆU TRƯỞNG 

KT. GIÁM ĐỐC TT QHDN & HTSV 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                          

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành An 
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