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Trường Đại học Giáo dục ký kết biên bản ghi nhớ với 

CÔNG TY TNHH CAPSTONE VIỆT NAM
Trong tháng 3, Trường Đại học
Giáo dục (ĐHGD) và Công ty
TNHH Capstone (CVN) Việt
Nam ký kết biên bản ghi nhớ
để triển khai các nội dung hợp
tác nhằm thực hiện có hiệu
quả công tác đào tạo, giới
thiệu và triển khai các hoạt
động giáo dục chất lượng cao,
bao gồm các hoạt động định
hướng ngành nghề, tuyển sinh
du học, đào tạo kỹ năng và
chuyên môn, kết nối đào tạo và
thúc đẩy các hoạt động đối tác.

Thông qua biên bản ghi nhớ,
Trường Đại học Giáo dục chia
sẻ với CVN các thông tin và dữ
liệu về nhu cầu du học và định
hướng ngành nghề của các
học sinh tại Trường Trung học
Phổ thông Khoa học Giáo dục 

(HES), thông tin về các nhu
cầu hoạt động cần thiết để
phối kết hợp với CVN trong
các hoạt động; tạo điều kiện
cho CVN cung cấp các buổi
hướng dẫn, thông tin sự kiện,
triển lãm và cập nhật các cơ
hội học bổng tới học sinh và
phụ huynh của HES. Thông
qua các hoạt động hợp tác với
nhà trường, truyền thông các
thông điệp, nội dung hữu ích
về các cơ hội du học và định
hướng nghề nghiệp do CVN
cung cấp tới học sinh và phụ
huynh HES. HES tuyển sinh
các chương trình du học, định
hướng nghề nghiệp do CVN
cung cấp.

Công ty TNHH Capstone Việt
Nam có trách nhiệm cung cấp
thông tin du học, hướng

nghiệp chính xác và cập
nhật thông tin về các sự
kiện, cơ hội du học tốt tới
các học sinh và phụ huynh
HES, định hướng nghề
nghiệp và cung cấp các dịch
vụ tư vấn du học dài hạn và
ngắn hạn tới các học sinh
của HES có nhu cầu; cùng
xây dựng và tổ chức các
chương trình đào tạo tiếng
và kỹ năng đến các học sinh
của HES có nhu cầu; cung
cấp các dịch vụ đối tác theo
thoả thuận; giới thiệu và
quảng bá các chương trình
đào tạo chứng chỉ, tăng
cường chuyên môn và
nghiệp vụ sư phạm do
Trường ĐHGD tổ chức.


