
                                         越南文  

一、Thông tin cơ bản về trường 

1.Trường công thương Dự Trương nằm ở quận Bản Kiểu thành phố Tân Bắc 

2.Cùng với Đại học Khoa học - Công nghệ Á  Đông, là một doanh nghiệp phúc lợi công cộng 

thuộc Far eastern group. 

    3.Các môn học nghề như khoa Cơ điện, khoa công nghệ thông tin (IT), hoa thương mại-kinh tế 

và khoa nhà hàng. 

4.Tích cực hưởng ứng các kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp mà 

chính phủ đưa ra, hình thành các liên minh chiến lược và cùng chia sẻ nguồn hỗ trợ với các 

trường cao đẳng kỹ thuật. 

5.Tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp liên kết của Far eastern group 

và đào tạo con người.  

二、Điểm nổi bật về tuyển sinh 

 1. Sinh viên báo danh: Phí trang phục nộp là 2000 Đài tệ; ưu đãi 5.000 Đài tệ 

 2. Có hỗ trợ học bổng 

3.Kết hợp nguồn lực doanh nghiệp hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, kết hợp các nguồn 

lực doanh nghiệp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và công ty, các công ty 

hợp tác cung cấp công việc và tiền lương, nâng cao trình độ học vấn và tìm việc làm cho sinh 

viên. 

三、Giới thiệu các khoa nghành 

Khoa công nghệ thông tin (IT): Mở lớp học về sửa chữa và lắp ráp máy tính, kết nối mạng, 

điện tử kỹ thuật số và thiết kế phần mềm máy tính vv. 

Trong thời gian học mở lớp ôn thi lấy bằng kỹ thuật. 

四、Chi phí trong thời gian học tập. 

Học kỳ 1: Chính phủ trợ cấp học phí,tạp phí 2.525 tệ, bộ dụng cụ 1.785 tệ, phí vật liệu thực 

tập 1.980 tệ, phí sách 5,354 tệ, phí trang phục 2,000 tệ, phí KTX 11,000/6 tháng, thẻ cư trú 

500 tệ, bảo hiểm Hoa Kiều 545/nửa năm, tiền ăn uống sinh viên tự trả phí, tổng cộng 26,139 

tệ ( Khoảng US940). 

Học kỳ 2: Sau khi trừ khoản trợ cấp của chính phủ, cần nộp 21.404 tệ (khoảng US770). 

五、Học bổng hỗ trợ: Có thể xin học bổng dành cho sinh viên xuất sắc 

六、Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Công nghệ Chuyển động Toàn cầu. 

七、Địa chỉ & số điện thoại liên hệ của trường 

Địa chỉ: Số 391, Đoạn 1, Đường Tứ Xuyên, Quận Bản Kiều, Thành phố Tân Bắc 

Số điện thoại liên hệ: 886-2-29519810 # 611 

八、Người liên hệ: Chủ nhiệm Tạ Thục Trân 

 Email: janey@mail.ycvs.ntpc.edu.tw   

mailto:janey@mail.ycvs.ntpc.edu.tw


九、Tuyển sinh liên hệ QR CODE 

           

           

 

 

 十、Website 

 (website trường) : http://www.ycvs.ntpc.edu.tw 

Tra                                    Lớp vừa học vừa làm sinh viên Hoa Kiều:  

http://www.ycvs.ntpc.edu.tw/files/11-1000-1253.php?Lang=zh-tw 
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