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Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập năm 2007, tiền thân là 

Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1974). Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Trường 

ĐHKT không ngừng nâng cao chất lượng  đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ tư vấn nhằm hướng tới mục tiêu trở thành 

trường đại học định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, tài 

chính, quản lý và quản trị kinh doanh. Trường ĐHKT đã được xã hội biết đến như là một trường đại học năng động, có tầm nhìn và 

phát triển theo hướng chất lượng.

Chương trình Lễ kỷ niệm gồm một chuỗi các sự kiện lớn: các hội thảo trong nước và quốc tế, các hoạt động văn thể, xuất 

bản cuốn giới thiệu về Trường, hoàn thiện cơ sở vật chất... Bên cạnh đó, Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 với sự 

tham gia của hơn 1.000 khách mời trong nước và quốc tế cũng như đông đảo các doanh nghiệp, các đối tác, các thế hệ cán bộ, 

giảng viên, sinh viên, học viên, phụ huynh và các đơn vị bảo trợ truyền thông của Trường. Đây là dịp để ôn lại lịch sử đáng tự hào 

in đậm những dấu ấn xuyên suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Nhà trường; đồng thời là nhịp cầu để các thế hệ cán bộ, 

giảng viên, sinh viên, học viên thể hiện tình cảm tri ân với Nhà trường.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia tài trợ các hoạt động thuộc Chương trình “Lễ kỷ niệm 10 năm thành 

lập (2007-2017) và Hướng tới 45 năm truyền thống Trường ĐHKT - ĐHQGHN (1974-2019)” của Quý vị. Hoạt động tài trợ của 

Quý vị chính là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp và mang ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn đối với Nhà trường. Chúng tôi tin tưởng rằng 

hoạt động tài trợ này sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình, cũng như góp phần đưa hình ảnh, sản phẩm/dịch 

vụ của Quý vị tới gần hơn với xã hội thông qua chuỗi truyền thông liên tục và hiệu quả của Chương trình.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý vị.

Trân trọng cảm ơn!

 THƯ MỜI TÀI TRỢ

LOẠI HÌNH TÀI TRỢ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM

XUẤT BẢN CUỐN GIỚI THIỆU TRƯỜNG

CUỘC THI VIDEO CLIP “UEB VÀ TÔI” 

LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

CÂY XANH TẠI NHÀ E4 VÀ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG

QUÀ TẶNG TẠP CHÍ KHOA HỌC

TÀI TRỢ

MỤC LỤC

 Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

http://ueb.edu.vn
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Kính gửi Quý vị!

Ban tổ chức Chương trình “Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Hướng tới 45 

năm truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội” xin gửi lời 

chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng tới Quý vị.

Thư mời
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LOẠI HÌNH TÀI TRỢ

Doanh nghiệp, cơ quan báo chí, truyền hình có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, cán bộ giảng viên, 

nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và cựu sinh viên, phụ huynh có khả năng về tài chính hoặc truyền thông đều có thể tham gia 

tài trợ cho Chương trình, có khả năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ tài trợ của Nhà tài trợ theo quy định của Chương trình.

Đăng logo trên backdrop sân khấu của “Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017) 

và Hướng tới 45 năm truyền thống Trường ĐHKT – ĐHQGHN (1974-2019)”

Đứng danh Đồng tổ chức sự kiện “Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017) 

và Hướng tới 45 năm truyền thống Trường ĐHKT – ĐHQGHN (1974-2019)”

Tham dự hội thảo, các hoạt động văn thể

Đăng logo trên trang Tin tức – website Trường ĐHKT link với website đơn vị

Ban tổ chức đọc lời cảm ơn trong lễ khai mạc và bế mạc các sự kiện

Đại diện Nhà tài trợ lên phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm

In logo trên giấy mời “Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017) 

và Hướng tới 45 năm truyền thống Trường ĐHKT - ĐHQGHN (1974-2019)”

Được sử dụng hình ảnh hoạt động của sự kiện để giới thiệu quảng bá về các hoạt động của doanh nghiệp

Được tặng hoa và giấy chứng nhận tài trợ trong chương trình.

Giấy mời VIP tham gia các hoạt động

Được đặt bàn giới thiệu đơn vị và các dịch vụ của đơn vị tại các hoạt động xuyên suốt Lễ kỷ niệm

Ký hợp đồng tài trợ với Ban 

tổ chức.

Cung cấp tài liệu quảng bá, cử 

người tham dự chương trình. 

Phối hợp với Nhà trường trong 

công tác truyền thông.

Nhà tài trợ dưới 30 triệu đồng cho từng hạng mục cụ thể trong bộ hồ sơ sẽ được Nhà trường ghi nhận bằng giấy chứng nhận. 

Nhà tài trợ có yêu cầu đặc biệt sẽ được Ban tổ chức xem xét cụ thể.

STT QUYỀN LỢI
NhÀ TÀI TRỢ 

KIM CƯƠNG

(100 TRIỆU)

NhÀ TÀI TRỢ 

VÀNG

(50 TRIỆU)

NhÀ TÀI TRỢ 

BẠC

(30 TRIỆU)

HOẠT ĐỘNG NHÀ TÀI TRỢ

Logo ở hàng đầu Logo ở hàng đầu Logo ở hàng đầu 

Dành cho nhà tài trợ 

kim cương

Tham gia, phát biểu Tham gia, phát biểu Tham gia

9 tháng 9 tháng 9 tháng

Đầu tiên và trang trọng 

Có Có Có

Có Có Có

Có Có Có

Giấy chứng nhận 

Nhà tài trợ kim cương

Giấy chứng nhận 

Nhà tài trợ vàng

Giấy chứng nhận 

Nhà tài trợ bạc

Giấy mờiGiấy mời Giấy mời

Có Có Có
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1. Mục đích

2. Ý nghĩa

3. Kinh phí xin tài trợ

4. Quyền lợi Nhà tài trợ

5. Hoạt động Nhà tài trợ

mệnh, tầm nhìn, sơ đồ tổ chức, quy mô cán bộ, Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo, các mảng hoạt động chính.

Giới thiệu cụ thể về các Viện, Khoa, Trung tâm: lịch 

sử, các bộ môn, các chương trình đào tạo, hoạt động 

nghiên cứu khoa học.

Là công cụ nhận diện thương hiệu, “cầu nối” giúp các 

sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các đơn vị đối tác 

hiểu rõ hơn về sứ mệnh, tầm nhìn, những thành quả đã 

đạt được cũng như những mục tiêu đang hướng tới của 

Trường ĐHKT.

30.000.000 VNĐ

Tất cả quyền lợi của Nhà tài trợ bạc.

Nghiên cứu nội dung các hoạt động được gửi kèm và 

ký hợp đồng tài trợ với Ban tổ chức từ ngày 1/9/2017.

Chuyển kinh phí tài trợ tối thiểu 80% giá trị tài trợ ngay 

sau khi ký hợp đồng.

Giới thiệu chung về Trường: lịch sử, giá trị cốt lõi, sứ 

1.  Mục đích, ý nghĩa

2. Hình thức và sản phẩm tài trợ

3. Địa điểm nhận và sử dụng sản phẩm tài trợ 

“Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2007-2017) và Hướng 

tới 45 năm truyền thống Trường ĐHKT - ĐHQGHN 

((1974-2019)” là sự kiện quan trọng nhất nhằm hướng tới 

kết nối giữa các thế hệ từng tham gia học tập, công tác tại 

Trường ĐHKT và tôn vinh các thành tựu của Trường trong 

chặng đường 10 năm thành lập và phát triển.

Tài trợ bằng tiền hoặc sản phẩm dịch vụ gồm:

Dịch vụ tổ chức sự kiện: âm thanh, ánh sáng, thiết bị 

trình chiếu, trang trí sân khấu, thiết bị tương tác với sân 

khấu, dẫn chương trình…

Banner sân khấu, banner ảnh, banner ngoài trời, 

băng rôn...

Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN.

Sảnh, khuôn viên Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 

khuôn viên Nhà E4 - Trường ĐHKT.

Chương trình Lễ kỷ niệm 

4. Kinh phí xin tài trợ

5. Quyền lợi Nhà tài trợ

6. Hoạt động Nhà tài trợ

100.000.000 VNĐ

Tất cả các quyền lợi của Nhà tài trợ kim cương.

Nghiên cứu nội dung các hoạt động được gửi kèm và 

ký hợp đồng tài trợ với Ban tổ chức từ ngày 1/9/2017.

Chuyển kinh phí tài trợ tối thiểu 80% giá trị tài trợ ngay 

sau khi ký hợp đồng.

Xuất bản cuốn 

Giới thiệu Trường
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1. Mục đích, ý nghĩa

2. Đối tượng dự thi

3. Thời gian tổ chức

4. Địa điểm

5. Hình thức tổ chức

Tạo không khí hân hoan, sôi nổi hướng tới Lễ kỷ niệm.

Tạo cơ hội giao lưu, gắn kết các thế hệ cán bộ, giảng 

viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của 

Trường ĐHKT.

Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, 

nghiên cứu sinh cùng toàn thể cán bộ công nhân 

viên chức Trường ĐHKT.

Tối ngày 15/11/2017.

Sân nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hình thức: Cuộc thi văn nghệ.

Chủ đề: Quê hương đất nước, ca ngợi nhà giáo, tình 

thầy trò, sinh viên và mái trường đại học.

Hình thức biểu diễn: Hát, múa, kịch.

Số tiết mục tham gia: Công đoàn khối Hiệu bộ 03 tiết 

mục, công đoàn mỗi Khoa 02 tiết mục, Công đoàn CITE 

02 tiết mục, Hội Cựu giáo chức 02 tiết mục, Hội Cựu sinh 

viên 02 tiết mục.

1. Mục đích, ý nghĩa

2. Đối tượng dự thi

3. Thời gian tổ chức

4. Cách thức tổ chức

Tạo không khí hân hoan, sôi nổi hướng tới Lễ kỷ niệm.

Ôn lại chặng đường 10 năm hoạt động từ khi thành 

lập Trường.

Tạo cơ hội cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên 

của Trường được chia sẻ những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ, 

những câu chuyện hay, cảm động về mái trường, bè bạn.

Tạo cơ hội giao lưu, gắn kết các thế hệ cán bộ, giảng 

viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường.

Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, 

nghiên cứu sinh Trường ĐHKT cùng các cộng tác viên 

quan tâm tới sự phát triển của Trường.

Từ ngày 20/8 đến ngày 20/11/2017.

Phát động rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, 

trên website của Trường ĐHKT, trên các mạng xã hội.

5. Cơ cấu giải thưởng

6. Kinh phí xin tài trợ

7. Quyền lợi Nhà tài trợ

8. Hoạt động Nhà tài trợ

11 giải, gồm: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các 

tập thể và cá nhân.

30.000.000 VNĐ

Tất cả quyền lợi của Nhà tài trợ bạc.

Nghiên cứu nội dung các hoạt động được gửi kèm và 

ký hợp đồng tài trợ với Ban tổ chức từ ngày 1/9/2017.

Chuyển kinh phí tài trợ tối thiểu 80% giá trị tài trợ ngay 

sau khi ký hợp đồng.

Cuộc thi video clip “UEB và tôi” 

Liên hoan văn nghệ 

C H À O  m ừ n g

kỷ niệm 10 năm
thành lập trường 

6. Cơ cấu giải thưởng

7. Kinh phí xin tài trợ

8. Quyền lợi Nhà tài trợ

9. Hoạt động Nhà tài trợ

10 giải, gồm: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các 

tập thể và cá nhân.

60.000.000 VNĐ

Tất cả quyền lợi của Nhà tài trợ vàng.

Nghiên cứu nội dung các hoạt động được gửi kèm và 

ký hợp đồng tài trợ với Ban tổ chức từ ngày 1/9/2017.

Chuyển kinh phí tài trợ tối thiểu 80% giá trị tài trợ ngay 

sau khi ký hợp đồng.
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1. Mục đích

2. Ý nghĩa

3. Mô tả

4. Kinh phí xin tài trợ

Là sản phẩm khoa học đăng tải các công trình nghiên 

cứu của các tác giả trong và ngoài nước nhằm phục vụ 

công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực 

kinh tế và kinh doanh; thể hiện rõ định hướng trở thành 

trường đại học nghiên cứu của Trường ĐHKT.

Giúp các đại biểu, khách mời hiểu rõ hơn 

về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường ĐHKT.

500 cuốn tạp chí Chuyên san Kinh tế và 

Kinh doanh, số 4 năm 2017 (số đặc biệt chào mừng 

Lễ kỷ niệm).

30.000.000 VNĐ

1.  Mục đích, ý nghĩa

2. Địa điểm nhận sản phẩm tài trợ

3. Hình thức tài trợ

4. Kinh phí xin tài trợ

Tạo không gian và môi trường làm việc xanh cho 

phòng làm việc, hành lang, sảnh chờ thang máy, khu vực 

giảng đường để chào mừng Lễ kỷ niệm Hướng tới việc 

chuyển đổi và hiện đại hóa cơ sở vật chất để trở thành 

một trong những trường đại học xanh trong ĐHQGHN.

Nhà E4, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giảng đường Việt Úc, Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Giảng đường 1, Khu nội trú sinh viên ĐHQGHN, số 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật là các cây xanh phù hợp 

với điều kiện sống trong phòng làm việc và ngoài hành 

lang có mái che.

60.000.000 VNĐ

cây xanh 

tại Nhà E4 và 

các giảng đường

5. Quyền lợi Nhà tài trợ

6. Hoạt động Nhà tài trợ

Tất cả quyền lợi của Nhà tài trợ vàng.

Nghiên cứu nội dung các hoạt động được gửi kèm và 

ký hợp đồng tài trợ với Ban tổ chức từ ngày 1/9/2017.

Chuyển kinh phí tài trợ tối thiểu 80% giá trị tài trợ ngay 

sau khi ký hợp đồng.

5. Quyền lợi Nhà tài trợ

6. Hoạt động Nhà tài trợ

Tất cả quyền lợi của Nhà tài trợ bạc.

Nghiên cứu nội dung hoạt động được gửi kèm và ký 

hợp đồng tài trợ với Ban tổ chức từ ngày 1/9/2017.

Chuyển kinh phí tài trợ tối thiểu 80% giá trị tài trợ ngay 

sau khi ký hợp đồng.
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quà tặng 

Tạp chí 
Khoa học

http://ueb.edu.vn
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