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THƯ NGỎ TỪ CEO 
VTI EDUCATION

VTI Education được biết đến là một trong 
những tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho các công ty công nghệ thông tin 
trong nước và Quốc tế.
Theo thống kê, công nghệ thông tin (CNTT) là 
một trong những ngành khan hiếm nhân lực 
nhất Việt Nam khi các doanh nghiệp thường 
xuyên có nhu cầu tuyển dụng – con số lập trình 
viên bị thiếu hụt có thể lên tới 500.000 người 
tính đến năm 2021. Đối mặt với thực trạng này, 
chúng tôi có tham vọng trở thành đơn vị tiên 
phong trong việc đào tạo và cung cấp đội 
ngũ lập trình viên chuyên nghiệp

VTI Education là một tổ chức giáo dục đào tạo 
nguồn nhân lực nằm trong VTI Group với các 
chuyên gia cao cấp trong ngành CNTT. Chúng 
tôi tự tin đào tạo và hướng nghiệp các em trở 
thành những lập trình viên chuyên nghiệp

Với mục tiêu đào tạo các em trở thành những nhân sự IT có khả năng làm việc quốc tế trong thời gian 
ngắn nhất, với chi phí hợp lý nhất, VTI Education đã chắt lọc, lựa chọn đối tác giáo dục uy tín tại Nhật 
Bản - cường cuốc hàng đầu của châu Á về Công nghệ thông tin - để hợp tác xây dựng các chương 
trình liên kết quốc tế chất lượng. Các trường đối tác ở Nhật đều có bề dày truyền thống đào tạo lâu 
đời, có sự hỗ trợ tuyệt vời cho sinh viên lưu trú, có cam kết đầu ra rõ ràng, và đặc biệt là chia sẻ chung 
tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu đào tạo cùng với VTI Education

Lựa chọn chương trình đào tạo liên kết Việt - Nhật của VTI Education, các em sinh viên sẽ được học tập 
trong môi trường chuẩn Nhật, được đào tạo thực nghiệp theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp. VTI 
Education sẽ mang đến cho các bạn sinh viên một hành trang vững chắc về kiến thức, kỹ năng, kinh 
nghiệm thực chiến; cùng CAM KẾT 100% việc làm cho tất cả sinh viên tốt nghiệp với thu nhập cao tại 
Việt Nam & Nhật Bản

Một lần nữa, chúng tôi xin cam kết nỗ lực không ngừng nghỉ, đào tạo các em sinh viên trở thành hạt 
giống cho cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực Công nghệ, phần nào giải quyết được vấn đề khan 
hiếm nguồn lực trong ngành này

Cùng VTI Education Bước chân tới Nhật Bản!

Nguyễn Quyết
CEO VTI Education

trong ngành Công nghệ thông tin. VTI Education nhận thức rằng sứ mệnh của doanh nghiệp là phải 
đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực đang thiếu hụt ấy cả về chất lượng và số lượng

Ngoài ra, VTI Education còn là đối tác chiến 
lược nhân sự quan trọng của các Tập đoàn và 
công ty lớn như CMC, FPT, VNPT, RIKKEISOFT, 
SMARTOSC… Hàng năm, những đối tác của chúng tôi cần tuyển dụng hàng chục nghìn nhân sự 

Thân mến,



THƯ NGỎ TỪTHƯ NGỎ TỪ HỌC VIỆN
MÁY TÍNH KYOTO (KCG)

Thân chào các em học sinh,

Thầy là Terashita Yoichi, Hiệu trưởng Phân hiệu trước ga Kyoto - Học viện Máy tính Kyoto.
Chắc hẳn lúc này các em đang nỗ lực trau dồi kiến thức về Công nghệ thông tin - truyền thông cũng 
như tiếng Nhật để tương lai trở thành kỹ sư trong lĩnh vực này tại Nhật Bản và Việt Nam.

Học viện Máy tính Kyoto (KCG) là tổ chức giáo dục về máy tính đầu tiên ở Nhật Bản, có bề dày truyền 
thống và kinh nghiệm thực tế trong hoạt động đào tạo kỹ sư máy tính. Trường tọa lạc tại cố đô Kyoto, 
vì vậy các em sẽ được tiếp cận kiến thức về cả công nghệ tối tân và văn hóa truyền thống của Nhật 
Bản khi theo học tại KCG. KCG có tổng cộng 20 ngành thuộc mọi lĩnh vực liên quan đến máy tính như 
lập trình, phát triển phần mềm, sản xuất game, xây dựng website, kỹ thuật, v.v... tạo điều kiện cho 
học viên được theo học theo đúng sở thích của mình.

Cùng với sự toàn cầu hóa của nền kinh tế trong 
những năm gần đây, số lượng công ty Nhật Bản 
mong muốn chuyển cơ sở sản xuất kinh doanh ra 
nước ngoài đang gia tăng nhanh chóng, đồng 
thời số lượng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng 
sang Nhật Bản cũng ngày một nhiều. 

Trong bối cảnh hiện nay nền kinh tế Nhật Bản nói 
riêng và kinh tế toàn cầu nói chung đang rơi vào 
tình trạng hỗn loạn vì các nguyên nhân như thiếu 
hụt chất bán dẫn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
corona từ năm 2019, đòi hỏi các doanh nghiệp 
cần phải có một chiến lược mang tính toàn cầu 
để chiến thắng trên thị trường thế giới, toàn cầu 
hóa Nhật Bản hơn nữa trong thời kỳ hậu corona, 
và cần phải đẩy nhanh cách mạng kỹ thuật số. 
Nhu cầu về nguồn nhân lực CNTT-TT toàn cầu ở 
các doanh nghiệp này đang ngày càng gia tăng, 
do đó nhiệm vụ cấp thiết lúc này là phải phát triển 
và đảm bảo nguồn nhân lực ấy.

Nhà trường rất hi vọng tất cả học viên của KCG 
sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành nguồn nhân lực có 
thể làm việc trên toàn thế giới trong ngành CNTT-TT.

Nhà trường rất hi vọng tất cả học viên của KCG sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành nguồn nhân lực có thể 
làm việc trên toàn thế giới trong ngành CNTT - TT.

Ngày 12/1/2022

Học viện Máy tính Kyoto Phân hiệu trước ga Kyoto

Hiệu trưởng Terashita Yoichi

Thầy Terashita Yoichi
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THÔNG TIN VỀ HỌC VIỆN MÁY 
TÍNH KYOTO (KCG) NHẬT BẢN

HỌC VIỆN MÁY TÍNH KYOTO (KCG), NHẬT BẢN
Thành lập vào năm 1963 tại Kyoto - cố đô của Nhật Bản và 
là một địa danh du lịch nổi tiếng thế giới, được mệnh danh 
là "đất học" của xứ sở hoa anh đào

KCG là cơ quan đào tạo máy tính đầu tiên của Nhật - Tự hào 
truyền thống lâu đời về giáo dục, trường đã kiến tạo và hơn 
50.000 sinh viên tốt nghiệp, tạo nên mạng lưới nhân lực lớn 
nhất trong ngành công nghệ thông tin không chỉ ở Nhật Bản 
mà còn trên thế giới

Trường có tổng cộng 19 khoa, chia thành 5 nhóm ngành, với 
mục tiêu đào tạo các kỹ sư Công nghệ thông tin có khả 
năng làm việc và hoạt động trên khắp thế giới. KCG áp 
dụng chương trình đào tạo thực nghiệp, liên kết trực tiếp với 
công việc thực tiễn. Trường trang bị cơ sở vật chất với các 
thiết bị mới tân tiến nhất, cố gắng tạo ra một môi trường nơi 
sinh viên có thể tự do tìm hiểu về những bước tiến vượt bậc 
của thời đại



CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LIÊN KẾT NGÀNH 
CNTT NGẮN NHẤT VÀ TIẾT KIỆM NHẤT1

Cơ hội việc làm rộng mở: Cam kết 
100% sinh viên sau khi tốt nghiệp 
được giới thiệu việc làm tại Nhật Bản 
với mức lương 2000 - 4000USD/tháng, 
hoặc cam kết việc làm tại Việt Nam 
với lương 10-15 triệu đồng/tháng

CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ:2

Các bạn sinh viên sẽ được học CNTT 
(chuyên ngành HOT nhất hiện nay) và 
tiếng Nhật tương đương N3-N2 do 
Giáo viên trong nước và Giáo viên 
Nhật Bản đào tạo trực tiếp. Thời gian 
học chỉ từ 2,5 năm, với chi phí tiết 
kiệm từ 40 - 60% so với du học tự túc

3

4

LẤY BẰNG CAO ĐẲNG CNTT CỦA NHẬT BẢN
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp 
bằng Cao đẳng chuyên môn của 
Học viện KCG, Nhật Bản

MÔI TRƯỜNG CHUẨN NHẬT BẢN NGAY TẠI VIỆT NAM

Cơ sở vật chất hiện đại. Sinh viên được đào 
tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng tiếng 
Nhật, kỹ năng mềm, văn hóa Nhật Bản, tự tin 
làm việc ngay sau khi tốt nghiệp tại các 
doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam



VTI Education cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc 
làm tại Nhật Bản với mức lương từ 2000-4000 USD/tháng, hoặc cam 
kết việc làm tại Việt Nam với mức lương 10-15 triệu đồng/tháng





LIÊN KẾT VIỆT NAM - NHẬT BẢN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành công nghệ thông tin đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, mang vai trò then chốt 
trong thời đại 4.0 hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Chính vì vậy, 
nhu cầu về nguồn nhân lực thuộc ngành này trong những năm gần đây gia tăng nhanh 
chóng. Tuy vậy, chỉ khoảng 30% sinh viên theo học ngành CNTT ra trường đáp ứng được 
nhu cầu của nhà tuyển dụng. Theo thống kê trên các website tuyển dụng, năm 2021 
Việt Nam cũng như Nhật Bản đang thiếu khoảng 500,000 nhân sự CNTT chất lượng.

Chương trình đào tạo liên kết Việt Nam - Nhật Bản được hình thành trên cơ sở hợp tác 
đào tạo giữa VTI Education và Học viện Máy tính Kyoto (KCG), Nhật Bản. Theo học 
chuyên ngành CNTT tại VTI Education, sinh viên được nhà trường CAM KẾT 100% cơ hội 
việc làm tại Việt Nam & giới thiệu việc làm tại Nhật Bản với mức lương hấp dẫn cùng lộ 
trình thăng tiến rõ ràng.

Sinh viên tốt nghiệp nhận Bằng Cao 
đẳng Chuyên môn Công nghệ thông 
tin do Học viện Máy tính Kyoto (KCG) 
Nhật Bản cấp.

Tiêu chuẩn Ngoại ngữ tiếng Nhật đạt 
N3-N2 và giao tiếp tốt

Sinh viên có đủ trình độ, kiến thức, kỹ 
năng mềm và hiểu biết văn hóa Nhật 
Bản - đạt chuẩn đầu vào của các 
doanh nghiệp Công nghệ thông tin tại 
Việt Nam và Quốc tế



TRẦN XUÂN KHÔI
Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc VTI Group 

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
Chief Delivery Officer 

NGUYỄN NGỌC DUY
Chuyên gia Java Web

NGUYỄN TIẾN SỬ
AI Solution Architecture

CÁT NGHIÊM HIẾU TUẤN
Giảng viên IT 

NGUYỄN THANH PHƯỚC
Chuyên viên phát triển chương trình 

PHẠM THỊ HỒNG HOA
Giảng viên tiếng Nhật 

PHẠM VIẾT HIẾU
Cloud solution architechture 

VŨ THÙY DƯƠNG
Giảng viên tiếng Nhật 

NGUYỄN ANH NHẬT LINH
Division Manager

NGUYỄN QUYẾT
Chuyên gia CNTT - CEO VTI Education 

NGUYỄN DUY TUẤN
PM tại VTI Việt Nam 



SINH VIÊN 

- Các khóa học kỹ năng
- Khóa đào tạo văn hóa Nhật
- Đa dạng câu lạc bộ
- Trách nhiệm xã hội
- Hoạt động thể thao
- Nghệ thuật



HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

100% học phí
10 suất duy nhất

HỌC BỔNG BÁN PHẦN

50% học phí
5 suất duy nhất



KỲ CHÍNH KHÓA
TẠI NHẬT BẢN 

Học chuyên sâu công nghệ thông tin, đào tạo bởi 
Học viện Máy tính Kyoto (KCG), Nhật Bản

Sau khi tốt nghiệp kỳ chính khóa tại Nhật, sinh viên nhận 
bằng Cao đẳng do học viện Máy tính Kyoto (KCG) cấp, 
đồng thời được cam kết giới thiệu việc làm tại Nhật Bản 
hoặc lựa chọn trở lại Việt Nam và vẫn được VTI Education 
cam kết việc làm tại tập đoàn VTI hoặc các doanh nghiệp 
đối tác trong nước với mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng

*Lưu ý: Trong trường hợp đặc biệt (thiên tai, dịch bệnh) khiến sinh viên chưa thể sang Nhật, sinh viên có thể học 1 năm 
Kỳ chính khóa cuối cùng dưới hình thức Online (học trực tuyển) với Học viện KCG Nhật Bản. Kết thúc kỳ học Online, 

sinh viên vẫn được nhận bằng Cao đẳng của Nhật, cùng các cam kết việc làm như bình thường.

(Từ 1 năm)

KỲ CHÍNH KHÓA 3
(4 tháng - Việt Nam) Sau kỳ chính khóa 3, sinh viên Tốt nghiệp VTI Education 

tại Việt Nam và nhận chứng chỉ của VTI Education

Thực tập & Tiếng Nhật

Công nghệ thông tin Doanh nghiệp & Tiếng Nhật(4 tháng - Việt Nam)
KỲ CHÍNH KHÓA 2

Công nghệ thông tin cơ bản & Tiếng Nhật(4 tháng - Việt Nam)
KỲ CHÍNH KHÓA 1

Học cơ bản Tiếng Nhật(4 tháng - Việt Nam)
KỲ NGOẠI NGỮ

TỐT NGHIỆP THPT
Xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào VTI Education 
tại Việt Nam

Học phí tham khảo tại đây



NỘP HỒ SƠ THEO 1 TRONG 3 CÁCH:

Quét mã QR để xem hướng dẫn nộp hồ sơ:



Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Bản sao giấy khai sinh

Bản sao học bạ THPT

Bản sao CMND

Chứng chỉ tiếng Anh hoặc Nhật (nếu có)

Ảnh 3x4

Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi

 THPT QG hoặc giấy chứng nhận tốt 
 nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp

01
01

01
01
02

Đơn đăng ký xét tuyển01

Lưu ý:
Việc xét tuyển có thể kết thúc
sớm trước thời hạn khi đủ chỉ tiêu.

dowload tại

Học sinh Tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương

Đối tượng tuyển sinh:

Hình thức xét tuyển:

Tuyển thẳng:

Xét tuyển học bạ, phỏng vấn 
đầu vào theo chỉ tiêu; 
Xét tuyển theo điểm thi THPT

Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Sinh viên các trường Đại Học, 
Cao Đẳng khác
Người có nhu cầu du học, làm 
việc hoặc định cư tại Nhật Bản


