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DÀNH CHO SV ĐẠI HỌC NĂM CUỐI (K13) KHÓA 3 

 

 Mục tiêu:  

 Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển trong tương lai của Tập đoàn 

Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam, cùng với việc thúc đẩy tôn chỉ 

“Nâng cao Khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân tài và bản địa hóa nhân tài 

để phát triển lâu dài”. Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Việt Nam 

đang có nhu cầu tuyển dụng các lớp Chuyên ban nhằm tăng cường vào 

đội ngũ cán bộ chất lượng cao của tập đoàn tại Việt Nam. 

 Tuyển chọn và đào tạo được nhiều nhân tài đáp ứng được yêu cầu thực 

tế về kỹ năng và ứng dụng. 

 Sinh viên (SV) được tiếp cận với môi trường thực tế doanh nghiệp và có 

khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc của doanh nghiệp ngay sau 

khi tốt nghiệp. 

 Đối tượng:   

 SV Đại học chính quy khóa 13 chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, 

Điện, ĐK Tự động hóa, Điện tử truyền thông, Truyền thông mạng máy 

tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc 

 Điểm TBC tích lũy ≥ 2,25 

 Quy trình tuyển chọn:  

 Bước 1: Đăng ký ứng tuyển theo đường link sau:  

 

                 http://bit.ly/KSCBFOXCONN-HaUI-ĐHK13 

 

 Bước 2: Tham dự Hội thảo giới thiệu, thi tuyển, phỏng vấn: 

 Thời gian: 08:30, thứ 6 ngày 07/05/2021 

 Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A3 

 Thi tuyển, phỏng vấn trực tiếp tại Hội thảo 

 SV chuẩn bị bút viết, CMTND, thẻ SV, ăn mặc lịch sự gọn 

gàng, đến tham dự đúng giờ! 

 Bước 3: Bắt đầu chương trình đào tạo: Dự kiến kế hoạch sẽ thông báo 

cho SV trúng tuyển chương trình sau: 

 Học kỳ I năm 4: Đào tạo tiếng Trung đối với SV chuyên ngành kỹ 

thuật, đào tạo tin học văn phòng đối với SV chuyên ngành Ngôn ngữ 

tiếng Anh/Trung 

 Học kỳ II năm 4: Thực tập tốt nghiệp tại Foxconn 

 T6/2022: Bắt đầu làm việc tại Foxconn 

http://bit.ly/KSCBFOXCONN-HaUI-ĐHK13


 Quyền lợi của SV: 

 Tập đoàn KHKT Hồng Hải sẽ chi trả toàn bộ học phí học tập chính khóa 

theo chương trình đào tạo trong 01 năm (02 kỳ học của năm thứ 4) 

 Tài trợ toàn bộ kinh phí đào tạo tiếng Trung/Anh đối với SV chuyên 

ngành kỹ thuật, tin học văn phòng đối với SV chuyên ngành Ngôn ngữ 

Anh, Trung 

 Thực tập tốt nghiệp tại Foxconn: Theo Tiến độ đào tạo của Nhà trường, 

được hưởng chế độ như nhân viên (tính thời gian thử việc tại Foxconn) 

 Tuyển dụng và làm việc chính thức toàn bộ SV trúng tuyển chương trình 

sau khi tốt nghiệp (tháng 6/2022)  

  


