
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 

TT Câu hỏi Gợi ý trả lời 

I Hệ Cao đẳng 

1 Danh hiệu “Kĩ sư thực 

hành/Cử nhân thực hành” có 

lợi gì? 

- Danh hiệu này được quy định bởi Luật GDNN (là Kĩ sư/ 

Cử nhân) nhưng khác là ở lĩnh vực thực hành nghề 

- Danh hiệu này được các nước như Nhật Bản, Đức chấp 

nhận và đáp ứng mức lương cao hơn hẳn mức lương của 

lao động phổ thông 

2 Tôi không có tiền để đóng 

cho con thì làm thế nào? 

- Số tiền phải nộp khi đăng kí học không nhiều (chỉ ra 

trong Giấy báo nhập học) nếu gia đình có nguyện vọng, 

nhà trường sẽ giới thiệu việc làm thêm cho SV đủ để trang 

trải sinh hoạt phí 

- Cho đến khi SV đi thực tập Doanh nghiệp => Số tiền đó 

sẽ được bù lại ngay tháng lương đầu tiên của SV sau khi 

thi tốt nghiệp THPT 

- Nhà trường hỗ trợ GĐ làm thủ tục vay NH chính sách 

3 Tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 

19 của Tỉnh Vĩnh Phúc trả 

thế nào? 

- Trả 1 lần, cả 15 tháng, mỗi tháng 500.000đ, sau khi SV 

có hợp đồng làm việc từ 1 năm trở lên với 1 Doanh nghiệp 

trên địa bàn Vĩnh Phúc 

- Đối với chương trình đào tạo hệ cao đẳng Chất lượng 

cao sinh viên được hỗ trợ 800.000đ/1 tháng. 

- Hỗ trợ cho tất cả SV, cả những người có hộ khẩu ngoài 

Vĩnh Phúc 

4 Con tôi thi trượt THPT, cháu 

có tham gia học Cao đẳng 

được không? 

- Được. GĐ cho cháu học TC, sau đó học liên thông lên 

CĐ 

5 Khi làm việc tại DN thì vị trí 

công việc là gì? Làm công 

nhân như tốt nhiệp THPT hay 

vị trí khác 

- Thu nhập cao hơn 

- Vị trí việc làm: Phải là phát triển từ vị trí thực tế nhất và 

các DN khác nhau thì chính sách khác nhau, cơ hội phát 

triển là có. Còn chỉ tốt nghiệp THPT thì rất khó. 

II Hệ Cao đẳng liên thông 

1 Thời gian học và làm của SV 

cụ thể như thế nào? 

- SV sẽ đi làm giờ hành chính hoặc theo ca (quy định của 

từng Công ty) 



- SV học ngoài giờ hành chính + Chủ nhật 

2 Chỉ học 10 tháng ở trường thì 

có lợi gì? 

- Rút ngắn thời gian học ở trường so với bình thường 

- Sau 10 tháng, SV đi làm hoàn toàn ở Doanh nghiệp, làm 

thêm được, lương sẽ cao hơn 

3 Danh hiệu “Kĩ sư thực 

hành/Cử nhân thực hành” có 

lợi gì? 

- Danh hiệu này tương đương như bậc Đại học (là Kĩ sư/ 

Cử nhân) nhưng khác là ở lĩnh vực thực hành nghề 

- Danh hiệu này được các nước như Nhật Bản, Đức chấp 

nhận và đáp ứng mức lương cao hơn hẳn mức lương của 

lao động phổ thông 

4 Nếu chờ đến khi tốt nghiệp 

THPT mới đăng kí thì có 

được không? 

Nên đăng kí luôn, vì đăng kí sớm, Nhà trường sẽ lập kế 

hoạch đào tạo đảm bảo tiến độ, làm việc với Doanh 

nghiệp để tiếp nhận SV ngay khi thi xong THPT mà ko 

mất công tìm việc 

5 Học ôn THPT đã mệt rồi, nếu 

đăng kí học CĐ liệu có ảnh 

hưởng gì đến việc thi tốt 

nghiệp THPT không? 

- Lấy VD về lịch học hiện tại của 1 HS đang học lớp 12 

của 1 trường THPT (Học cả sáng, chiều, tối, T7, CN vì kì 

thi TN cũng là thi ĐH). So sánh với Lịch học hiện tại của 

HS lớp 12 của trường.  

=> Chỉ ra rằng HS mình còn rất nhiều thời gian trống. 

Vì mục tiêu của HS mình chỉ là tốt nghiệp và thực tế là kết 

quả thi tốt nghiệp các năm trước rất cao 

=> Nên thấy rằng: Rất nhiều HS ko sử dụng thời gian 

trống để học mà lại chơi game, đua đòi…  

=> Đăng kí học CĐ LT là một sự chuẩn bị tốt cho tương 

lai 

6 Việc học hay ko do con nhà 

tôi nó quyết chứ tôi bảo mà 

nó ko học thì làm thế nào? 

- Các cháu còn nhỏ, còn ham chơi nhưng khi thi xong 

THPT, các bạn đi học hoặc đi làm hết, các cháu sẽ thấy 

mình cũng phải như vậy: Đi học, đi làm => Đã muộn. 

- Động viên con để con quyết sớm, chỉ ra vấn đề cho con 

hiểu 

7 Tôi không có tiền để đóng 

cho con học vì lớp 12 phải 

đóng nhiều thứ tiền thì làm 

thế nào? 

- Số tiền phải nộp khi đăng kí học không nhiều (chỉ ra 

trong Giấy báo nhập học) trong khi đó HS có việc làm, có 

lương ngay sau khi thi tốt nghiệp THPT 

=> Gia đình nên cân nhắc, huy động nguồn vốn đầu tư ban 

đầu để tận dụng những quyền lợi của Chương trình. 



=> Số tiền đó sẽ được bù lại ngay tháng lương đầu tiên 

của SV sau khi thi tốt nghiệp THPT 

8 Tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 

15 của Tỉnh Vĩnh Phúc trả 

thế nào? 

- Trả 1 lần, cả 15 tháng, mỗi tháng 500.000đ, sau khi SV 

có hợp đồng làm việc từ 1 năm trở lên với 1 Doanh nghiệp 

trên địa bàn Vĩnh Phúc 

- Đối với chương trình đào tạo hệ cao đẳng Chất lượng 

cao sinh viên được hỗ trợ 800.000đ/1 tháng 

- Hỗ trợ cho tất cả SV, cả những người có hộ khẩu ngoài 

Vĩnh Phúc 

9 Nếu ko may, HS thi trượt tốt 

nghiệp thì HS có được học 

tiếp CĐ ko? 

 

- HS đã đăng kí vẫn theo học CĐ bình thường, vì quy định 

mới, điều kiện đầu vào là HS tốt nghiệp Trung cấp và học 

xong 4 môn văn hóa 

- Nhà trường tạo điều kiện để HS tiếp tục thi lại vào năm 

sau nếu HS còn nhu cầu 

10 Con tôi vẫn nợ môn, chưa tốt 

nghiệp hệ TC, có học cùng 

các bạn đã TN TC ko? 

Được ạ. Cháu sẽ được nhà trường hướng dẫn viết Đơn xin 

tham gia học tích lũy môn học – mô đun. Sau đó, các thầy 

cô GVCN sẽ tư vấn cách thức học để hoàn thiện nốt các 

môn còn nợ, để xét tốt nghiệp hệ TC một cách sớm nhất. 

11 Chị của cháu đang đi làm có 

bằng TC muốn học LT cùng 

ko? 

- Được. Tốt quá vì lớp này học ngoài giờ hành chính. 

 

III Hệ Cao đẳng đào tạo từ xa tự học có hướng dẫn thực tập tại Nhật Bản 

1 Hệ đào tạo từ xa, tự học có 

hướng dẫn có gì khác với các 

hệ đào tạo khác 

- Giống: Điều kiện dự tuyển đầu vào và thi/kiểm tra đánh 

giá chuẩn đầu ra là giống như các hệ đào tạo khác. Do 

vậy, bằng cấp và danh hiệu “Kĩ sư thực hành/Cử nhân 

thực hành” có giá trị như nhau. 

- Khác: Khác biệt lớn nhất nằm ở hình thức đào tạo: “từ 

xa, tự học có hướng dẫn”. Do vậy, SV chỉ phải đến trường 

thời gian đầu, năm thứ nhất và năm cuối để học, ôn và 

thi/kiểm tra, phần còn lại, SV học online và tự học dưới sự 

hướng dẫn của thầy cô giáo. 

2 Lợi ích của việc học Kĩ sư 

thực hành/Cử nhân thực 

hành, thực tập tại Nhật Bản là 

- Được ký hợp đồng thực tập sinh vừa học vừa làm tại 

Nhật Bản ngay sau khi kết thúc khóa học đào tạo chuyên 

môn, kiến thức bổ trợ và tiếng Nhật tại trường; 



gì? - Được hưởng học bổng toàn phần từ các Tập đoàn Nhật 

Bản, trị giá 40 triệu đồng/ sinh viên/ khóa học;  

- Được trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt, học tập và làm 

việc tại Nhật Bản; 

- Được nhận Chứng nhận thực tập tay nghề tại Nhật Bản; 

- Thu nhập sau 3 năm thực tập từ 800 triệu đến 1,2 tỷ 

đồng; 

- Được nhận bằng Cao đẳng – Danh hiệu “Kĩ sư thực 

hành/Cử nhân thực hành”; 

- Có cơ hội quay trở lại làm việc tại Nhật Bản hoặc làm 

việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản ở trong nước với 

mức đãi ngộ cao. 

3 Danh hiệu “Kĩ sư thực 

hành/Cử nhân thực hành” có 

lợi gì? 

- Danh hiệu này được quy định bởi Luật GDNN (là Kĩ sư/ 

Cử nhân) nhưng khác là ở lĩnh vực thực hành nghề. 

- Danh hiệu này được các Doanh nghiệp trong nước cũng 

như nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan, CHLB Đức 

chấp nhận và đáp ứng mức lương cao hơn hẳn mức lương 

của lao động phổ thông. 

4 Lộ trình học tập Chương 

trình đào tạo từ xa, tự học có 

hướng dẫn và thực tập tại 

Nhật như thế nào? 

- Năm thứ nhất: SV được đào tạo, học tập khép kín theo 

mô hình quân đội duy nhất tại Việt Nam. Giúp các bạn SV 

có kiến thức chuyên môn cơ bản, kiến thức bổ trợ, trình độ 

ngoại ngữ cơ bản và kỷ luật tốt. 

- Năm thứ 2, bạn có thể lựa chọn đi thực tập và học tiếp 

tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu ở nước ngoài có thu 

nhập cao và trải nghiệm phong phú.  

- Năm cuối trở về Việt Nam học hoàn tất chương trình tại 

Trường để nhận bằng cử nhân, kỹ sư thực hành. 

5 Thủ tục, hồ sơ đăng ký dự 

tuyển gồm có những gì? 

-  01 Đơn đăng ký xét tuyển (Theo mẫu); 

-  01 Sơ yếu lý lịch (Có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, xác 

nhận của chính quyền địa phương); 

- 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc chứng nhận tốt nghiệp 

THPT (Công chứng trong thời gian không quá 06 tháng); 

- 01 Học bạ THPT (Công chứng trong thời gian không 

quá 06 tháng); 



- 01 CMTND hoặc Căn cước công dân (Công chứng trong 

thời gian không quá 06 tháng); 

- 01 Giấy khai sinh (Công chứng trong thời gian không 

quá 06 tháng); 

- 01 Phong bì thư, đựng 04 ảnh 3x4, chụp không quá 06 

tháng. Bên ngoài phong bì và mặt sau tất cả ảnh ghi rõ họ 

tên, ngày sinh; 

-  Quyết định/Giấy giới thiệu đi học (Nếu có). 

6 SV theo học CT Chương 

trình đào tạo Kĩ sư thực 

hành/Cử nhân thực hành, 

thực tập tại Nhật Bản có 

được hưởng các chế độ khác 

theo quy định của nhà nước 

ko? 

SV theo học CT Chương trình đào tạo Kĩ sư thực hành/Cử 

nhân thực hành, thực tập tại Nhật Bản ĐƯỢC hưởng các 

chế độ khác theo quy định của nhà nước như một SV học 

hệ Cao đẳng bình thường: 

1. Nếu bạn là SV thuộc các đối tượng theo quy định của 

nhà nước, bạn vẫn được hưởng các chế độ ưu đãi như bình 

thường. 

2. Ngoài ra, Tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ theo Nghị quyết 15: 

- Trả 1 lần, cả 15 tháng, mỗi tháng 500.000đ, sau khi SV 

có hợp đồng làm việc từ 1 năm trở lên với 1 Doanh nghiệp 

trên địa bàn Vĩnh Phúc 

- Hỗ trợ cho tất cả SV, cả những người có hộ khẩu ngoài 

Vĩnh Phúc 

7 Em rất muốn tham gia CT 

nhưng gia đình em không có 

tiền để đóng thì làm thế nào? 

- Số tiền phải nộp khi đăng kí học không nhiều, khoảng 

5500USD 

- Cho đến khi SV đi thực tập ở nước ngoài => Số tiền đó 

sẽ được bù lại ngay sau những tháng lương đầu tiên của 

SV  

- Nhà trường và đối tác hỗ trợ GĐ làm thủ tục vay ngân 

hàng  

8 Thời gian học tập và làm việc 

của em sau khi sang Nhật là 

như thế nào? 

- Thời gian ở Nhật chính là thời gian học tập của các bạn 

SV. Các bạn đi thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp 

Nhật Bản vừa là để rèn kĩ năng, tay nghề, tiếng Nhật vừa 

được trả công xứng đáng. 

- Trong thời gian ở Nhật, mỗi tuần các bạn SV chỉ phải 

tham gia học online 3 giờ. Đây là khoảng thời gian các 



thầy cô hướng dẫn các bạn tự học. 

9 Thời gian học tập ở Nhật em 

sẽ ở đâu? Ai sẽ là đầu mối hỗ 

trợ em? 

- Khi sang Nhật Bản làm việc nơi ở của các em được phía 

nhà máy nơi các em làm việc bố trí sắp xếp. Đối với nhà 

máy có quy mô lớn thường họ sẽ có khu cư xá cho người 

lao động, đối với nhà máy vừa và nhỏ thường họ sẽ thuê 

nơi ở cho các em gần nhà máy để tiện cho việc dịch 

chuyển. 

- Khi đến Nhật Bản làm việc và học tập, đầu mối hỗ trợ 

cho các em trong suốt thời gian làm việc tại Nhật Bản 

chính là các anh chị quản lý đại diện cho Labco và tập 

đoàn EK Group đang thường trú tại Nhật Bản. 

10 Học phí toàn khóa em phải 

nộp là bao nhiêu?  

Khi tham gia chương trình các em được Công ty Labco 

cùng các đơn vị thành viên của Tập đoàn EK Group – 

VOV đài tiếng nói Việt Nam và đối tác Nhật Bản cấp học 

bổng toàn phần. Các em không phải đóng bất kỳ khoản 

chi phí nào liên quan đến học phí cho nhà trường. 

11 Học bổng toàn phần là thế 

nào? Em làm gì để nhận được 

học bổng toàn phần  

Học bổng toàn phần là số tiền mà Công ty Labco cùng các 

đơn vị thành viên của Tập đoàn EK Group – VOV đài 

tiếng nói Việt Nam và đối tác Nhật Bản cấp cho người 

học. Em chỉ cần đăng kí chương trình, tham gia phỏng vấn 

trực tiếp. Nếu đạt yêu cầu em sẽ nhận được học bổng. 

12 Em muốn học Kế toán theo 

CT này thì công việc cụ thể 

của em như thế nào? 

Đối với sinh viên chuyên ngành kế toán các em có thể 

tham gia thực tập tại Nhật Bản với nhiều lĩnh vực khác 

nhau như: Chế biến thực phẩm, Điện tử công nghiệp, 

Đóng gói sản phẩm công nghiệp… 

13 Em muốn học Cơ khí theo 

CT này thì công việc cụ thể 

của em như thế nào? 

Học viên khoa cơ khí thì các em sẽ được thực tập tại các 

nhà máy cơ khí chế tạo với các công việc cụ thể như: Thợ 

tiện, phay, bào, CNC, hàn, gia công kim loại tấm, chế tạo 

khuôn mẫu, sản xuất và gia công linh kiện ô tô và các 

công cụ cơ khí khác… 

14 Em muốn học Điện tử công 

nghiệp theo CT này thì công 

việc cụ thể của em như thế 

nào? 

Đối với sinh viên khoa Điện tử công nghiệp các em được 

tham gia thực tập tại các nhà máy liên quan đến ngành 

điện tử công nghiệp như: Sản xuất linh kiện điện tử, điện 

lạnh; lắp ráp linh kiện điện tử, điện lạnh với các thương 



hiệu như Sony, Panasonic, Daikin, Toshiba… 

15 Em muốn học Quản trị lễ tân 

theo CT này thì công việc cụ 

thể của em như thế nào? 

Công việc của các em sang thực tập tại Nhật Bản gồm: 

Nhân viên lễ tân, buồng phòng, sắp xếp vận chuyển hành 

lý, phục vụ suất ăn, dọn dẹp văn phòng, tòa nhà… 

16 Em muốn học Phiên dịch 

tiếng Nhật kinh tế thương 

mại theo CT này thì công 

việc cụ thể của em như thế 

nào? 

Chuyên ngành phiên dịch tiếng Nhật là chuyên ngành đặc 

thù về ngôn ngữ học do vậy dưới sự đào tạo hướng dẫn 

trực tiếp của giáo viên là người Nhật Bản và các thầy cô 

trợ giảng người Việt Nam các em sẽ được học chuyên sâu 

về ngôn ngữ tiếng Nhật. Về công việc các em có thể lựa 

chọn và làm việc trong nhiều ngành nghề như: Công nghệ 

thực phẩm, công nghệ cơ khí, điện tử, đóng gói sản phẩm 

công nghiệp… 

17 Các mốc thời gian đóng tiền? Mốc đóng tiền lệ phí cho việc tham gia chương trình thực 

tập tại Nhật Bản gồm 03 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Nộp khi nhập học là 16 triệu đồng 

- Giai đoạn 2: Khi các em được phía Nhật Bản sắp xếp 

công việc cụ thể nộp tiếp 30 triệu đồng 

- Giai đoạn 3: Khi có giấy phép nhập cảnh sang Nhật Bản 

thực tập các em nộp hết khoản phí còn lại 

18.  Hiện nay tình hình dịch bệnh 

vẫn rất phức tạp, nếu em học 

xong một số kiến thức, thi 

xong đơn hàng mà em chưa 

đi được trong khi tiền vay 

ngân hàng để đóng tiền cho 

Nhà trường tính lãi hàng 

tháng thì Nhà trường có hỗ 

trợ gì cho chúng em? 

Thời gian đào tạo trước khi xuất cảnh sang Nhật Bản thực 

hiệp hợp đồng thực tập sinh các em mới chỉ đóng lệ phí 

của giai đoạn 1 và 2 tổng là 46 triệu đồng. Số tiền lớn nhất 

phải nộp là khi đã có tư cách lưu trú và visa nhập cảnh thì 

các em mới phải đóng. Do vậy với khoản chi phí đóng cho 

giai đoạn 1 và 2 cũng không nhiều nên Công ty không có 

chủ trương hỗ trợ lãi suất đối với khoản này. Trừ khi các 

em đã đóng đủ số tiền xuất cảnh mà vì lý do nào đó chậm 

lịch bay kéo dài thì các em sẽ nhận được sự hỗ trợ lãi suất 

tính từ thời điểm đóng đủ các khoản phí xuất cảnh nêu 

trên. 

 


