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THƯ NGỎ 

V/v hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán – tài chính 

 

Kính gửi:  Quí Thầy Cô (Ban Giáo Vụ) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

 

Đầu tiên, chúng tôi – Công ty TNHH Crowe Việt Nam – xin gửi lời chào đến Quí Khoa - Quí Trường 

(dưới đây xin gọi tắt là “nhà trường”). 

  

Qua thư ngỏ này, công ty chúng tôi xin đề xuất việc hợp tác với nhà trường về việc phát triển nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, gồm nhiều hoạt động hỗ trợ học tập và định hướng nghề 

nghiệp cho các bạn sinh viêc trong khoa.  

 

Để hiểu hơn về Công ty Crowe Vietnam, xin mời xem thêm trên website của chúng tôi: www.crowe.vn  

 

Về việc hợp tác như đã nêu tại tiêu đề của thư này, chúng tôi xin đề xuất các hoạt động dự tính thực 

hiện trong thời gian tới như sau: 

 

1. Cung cấp bản tin cập nhật văn bản chuyên ngành miễn phí 

 

Hiện tại Crowe Việt Nam đang cung cấp (miễn phí) qua email các bản tin chuyên ngành 

hữu ích đến đông đảo các anh chị đang là nhân sự kế toán – tài chính – kinh doanh tại các 

doanh nghiệp. Mong muốn cùng với nhà trường cung cấp những kiến thức thực tế nhất 

đến các bạn sinh viên, chúng tôi đề xuất cung cấp rộng rãi bản tin này đến các bạn sinh 

viên đang theo học các chuyên ngành liên quan.  

 

Thông qua bản tin của Crowe Vietnam, các bạn sinh viên được cung cấp các thông tin sau: 

(1) Cập nhật những thay đổi mới nhất của các văn bản pháp luật liên quan đến các ngành 

thuế - kế toán – kiểm toán – tài chính – đầu tư 

(2) Phân tích và so sách các văn bản cũ và mới của cùng một chủ đề 

(3) Cảnh báo các rủi ro, nêu bật các điểm cần lưu ý liên quan đến các văn bản vừa ban 

hành 

(4) Phân tích chuyên sâu đề các tin tức, các chủ đề đang được quan tâm liên quan đến 

các ngành thuế - kế toán – kiểm toán – tài chính – đầu tư 

(5) So sánh các chuẩn mực và thông lệ của Việt Nam so với quốc tế  

(6) Thông báo về các hội thảo chuyên ngành (miễn phí) do Crowe Vietnam tổ chức 

(7) Thông báo về các chương trình tuyển dụng của Crowe Vietnam cũng như tại các doanh 

nghiệp khách hàng, bao gồm cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên năm cuối cũng 

như các công việc ngắn hạn dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại trường. 

 

Qua các bản tin của chúng tôi, sinh viên của trường sẽ sớm được tiếp cận những kiến 

thức – thông tin thực tế ngay từ khi còn theo học, giúp các bạn sớm có được tầm nhìn về 

ngành nghề, sớm hiểu biết về công việc tương lai, từ đó gia tăng hứng thú và động lực 

học tập, có định hướng rõ ràng và đầu tư đúng mức cho các môn học tại trường. Qua đó, 

chúng tôi tin rằng sẽ góp phần nâng cao chất lượng cũng như tinh thần học tập tại nhà 

trường. 

 

 

http://www.crowe.vn/
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2. Cơ hội việc làm bán thời gian dành cho sinh viên  

 

Chúng tôi mong muốn phối hợp với nhà trường cung cấp đến các bạn sinh viên các cơ 

hội việc làm bán thời gian thường xuyên tại Crowe Vietnam.  

Cho mục đích phát triển nguồn lực nội bộ hoặc theo yêu cầu của khách hàng, công ty 

chúng tôi thường xuyên có các dự án ngắn hạn. Khi tham gia các dự án này cùng với 

chúng tôi, các bạn sinh viên không chỉ nhận được mức thu nhập tương xứng với công 

việc, mà quan trọng hơn, còn có cơ hội ứng dụng trên thực tế những kiến thức đã được 

nhà trường cung cấp, và tích lũy các kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến công việc sau 

này. 

 

3. Học bổng khuyến khích học tập qua các cuộc thi kiến thức trực tuyến 

 

Với mong muốn cùng nhà trường tạo thêm các sân chơi học thuật lý thú và hữu ích cho 

sinh viên, chúng tôi đề xuất được phối hợp với nhà trường tổ chức các cuộc thi kiến thức 

chuyên ngành trực tuyến dành cho các bạn sinh viên năm cuối. Những bạn sinh viên đạt 

kết quả cao trong các cuộc thi này sẽ nhận được những suất học bổng hoặc những phần 

quà giá trị từ Crowe Vietnam, đồng thời sẽ là những ứng viên được ưu tiên trong các 

chương trình tuyển dụng của chúng tôi. 

Chúng tôi tin rằng thông qua các cuộc thi này, không khí học tập tại trường sẽ thêm phần 

hăng hái, sôi nổi, tinh thần thi đua trong học tập của các bạn sinh viên cũng sẽ được nâng 

cao. 

 

4. Chương trình kiểm tra kiến thức chuyên ngành trực tuyến miễn phí 

 

Chúng tôi được biết hiện nhà trường cũng đã có nhiều cách thức hữu ích sử dụng cho 

mục đích kiểm tra kiến thức của các bạn sinh viên. Cùng một mục tiêu này với nhà trường, 

chúng tôi đề xuất cung cấp đến các bạn sinh viên các “Chương trình kiểm tra kiến thức 

chuyên ngành trực tuyến miễn phí” như một công cụ hữu dụng giúp các bạn có thể tự đo 

lường kiến thức chuyên ngành của bản thân. Các chương trình này được xây dựng dựa 

trên các bài học – các kinh nghiệm thực tiễn, các yêu cầu từ thực tế công việc của các 

ngành nghề liên quan.  

 

Tham gia các bài kiểm tra kiến thức trực tuyến của chúng tôi, sinh viên của nhà trường sẽ 

sớm nhận thấy khoảng trống giữa lý thuyết và những kiến thức mà thực tế đòi hỏi ở tương 

lai, từ đó gia tăng động lực học tập và có những điều chỉnh cần thiết trong việc học ở hiện 

tại. Trên cơ sở đó, chúng tôi cũng tin rằng các chương trình này sẽ góp phần nâng cao 

chất lượng sinh viên đầu ra của nhà trường gần hơn với yêu cầu thực tế của các doanh 

nghiệp. 

 

5. Hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp 

 

Chúng tôi mong muốn được cùng phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi giao lưu, trao 

đổi về các chủ đề mà các bạn sinh viên quan tâm như: Cơ hội việc làm sau khi ra trường; 

Chia sẻ về công việc thực tế - cuộc sống thực tế sau khi tốt nghiệp; Con đường nghề 

nghiệp, khả năng thăng tiến và thành công trong nghề; Cơ hội chuyển đổi ngành nghề 
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trong tương lai; Hành trang cần chuẩn bị nếu muốn thành công trong nghề…; Những sai 

lầm hoặc thất bại mà các thế hệ đi trước đã từng gặp phải… 

 

Thông qua các buổi giao lưu - trao đổi này, các bạn sinh viên của trường sẽ được cung 

cấp những hiểu biết thực tế về nghề nghiệp, từ đó giúp các bạn có được tầm nhìn về con 

đường của bản thân ở tương lai, có thêm động lực và ý chí học tập. 

 

6. Các hoạt động khác do Quý Khoa – Quý Trường đề xuất 

 

Ngoài các hoạt động hợp tác nói trên, nếu nhà trường có các ý tưởng về các hoạt động 

khác và cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi, chúng tôi cũng rất mong muốn được cùng chia 

sẻ với nhà trường. 

 

-- o0o -- 

 

Qua các nội dung vừa nêu trên, chúng tôi tin tưởng rằng thông qua việc hợp tác với nhà trường, chúng 

tôi sẽ có thể cung cấp đến cho các bạn sinh viên nhiều hoạt động hữu ích và các giá trị tích cực.  

 

Cùng chia sẻ mục tiêu mang đến những lợi ích thiết thực nhất cho các thế hệ sinh viên, chúng tôi mong 

muốn nhận được sự hợp tác tích cực từ Quý Khoa – Quý Trường, và mong sớm được sắp xếp một 

buổi trao đổi cụ thể về các vấn đề nêu trên. Cho việc hợp tác về sau, xin liên hệ đến chúng tôi theo 

thông tin bên dưới: 

 

Ms. Ngô Thị Hoài Anh – Phụ trách Nhân sự & Tuyển dụng 

Email: anh.ngo@crowe.vn 

Điện thoại: 028 3827 8516 – 0964 765 725 

 

 

Trân trọng, 

CROWE VIETNAM  

 
 

 

 


