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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THEO ĐẶT HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021
1. Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/06 đến ngày 31/07/2021; Nhập học (Dự kiến): ngày
06/08/2021.
3. Tiêu chí xét tuyển :
 Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu
có) từ 18 điểm và học lực xếp loại Khá trở lên.
 Ưu tiên tuyển thẳng những thí sinh đạt học lực giỏi và có giải thưởng trong các kỳ thi
cấp Quốc gia trở lên.
 Ưu tiên hồ sơ ứng tuyển sớm.
4. Các ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo

TT

Chỉ

Tổ hợp

tiêu

xét tuyển

Hệ Đại học chính quy
Công nghệ thông tin:
- Định hướng công nghệ phần mềm
1

- Định hướng hệ thống thông tin

35

- Định hướng mạng máy tính và truyền thông
- Định hướng phát triển web và lập trình Mobile
Công nghệ kỹ thuật Ô tô

A00, A01

- Định hướng kỹ thuật viên ô tô
2

- Định hướng kỹ thuật điện và điều khiển tự động trên

35

D07, D90

ô tô
- Định hướng kỹ thuật ô tô sử dụng năng lượng mới
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử:
3

-

Định hướng điện tự động hóa

-

Định hướng kỹ thuật điện, điện tử

35

Việt Nam học:
4
5

-

Định hướng Hướng dẫn du lịch

-

Định hướng văn hóa và lịch sử Việt Nam

Quản trị khách sạn

35
25

A01, D01,
C00, D96

Hệ Cử nhân thực hành

6

Dược học

25

Tốt nghiệp
THPT hoặc
tương đương
trở lên

Ghi chú: Các tổ hợp môn xét tuyển
A00 (Toán, Lý, Hóa
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh
D96 (Toán, Tiếng Anh, KHXH)
A01(Toán, Lý, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh
C00 (Văn, Sử, Địa)
D90 (Toán, Tiếng Anh, KHTN)
5. Chính sách cam kết việc làm và Học bổng:
 Cam kết hỗ trợ việc làm cho toàn bộ sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt
nghiệp.
 Học bổng:
o Học bổng toàn phần: tặng 100% học phí toàn khóa
o Học bổng bán phần: tặng 50% học phí toàn khóa
o Học bổng công nghệ: tặng máy tính bảng SAMSUNG
o Học bổng hỗ trợ học tập: tặng 20% học phí toàn khóa
6. Hồ sơ xét tuyển
 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) THPT;
 Bản sao công chứng học bạ THPT;
 Bản sao CMND/CCCD, giấy khai sinh;
 02 ảnh 3*4, các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
7. Đăng ký
 Cách 1: Trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát qua đường bưu điện
Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm
Tầng 1, Nhà B, Trường Đại học Thành Đô
Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
(Cách trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Học viện Khoa học Quân sự 800m
Đường Hà Nội - Sơn Tây)
Hotline: 02433.861.601/ 0934.078.668
 Cách 2: Trực tuyến, tại website: www.thanhdo.edu.vn hoặc
Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã Ký
PGS.TS.Phùng Văn Hoàn

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thành Đô với Công ty TNHH cơ khí
chuyên dụng Bắc Bộ Trường Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành An;
Căn cứ Thông báo số: 42/TB-HĐTS-ĐHTĐ ngày 14 tháng 06 năm 2021 thông báo
tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh
nghiệp năm 2021;
Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh đào tạo các lớp kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Ô tô
năm 2021 làm việc tại 2 công ty trên như sau:
1. Thông tin về chương trình
 Loại hình đào tạo: Kỹ sư - Theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
 Tên văn bằng: Đại học chính quy - Danh hiệu Kỹ Sư
 Thời gian và chương trình đào tạo: 4 năm
Trường Đại học Thành Đô

Tại Công ty
Chương trình học

- Các môn cơ sở, kỹ năng

- Thực tập chuyên ngành

- Các môn chuyên ngành

- Thực tập nghề nghiệp

Thời gian đào tạo
Từ 2.5 - 3 năm

Từ 1 - 1,5 năm

2. Thông tin doanh nghiệp
2.1 Công ty TNHH cơ khí chuyên dụng Bắc Bộ Trường Hải
Địa chỉ

: Lô D6, KCN Hà Nội - Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Sài
Đồng, Long Biên, Hà Nội

Người đại diện

: Trần Bảo Châu, Giám đốc

Thành lập

: 2008

Lĩnh vực chính

: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

Vị trí tuyển dụng:

: Kỹ sư vận hành, giám sát sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp
ráp ô tô, chuyên viên kinh doanh ……

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 sinh viên

2.2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành An
Địa chỉ

: Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội

Người đại diện

: Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch HĐQT

Thành lập

: 2017
: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

Lĩnh vực chính

và xe có động cơ khác; Vận tải hành khách đường bộ trong nội
thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Vị trí tuyển dụng
 Chỉ tiêu tuyển sinh

: Chuyên viên kinh doanh, kỹ sư ô tô……

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 sinh viên:
3. Quyền lợi của sinh viên tham gia lớp học:
 Được tham gia chương trình đào tạo do nhà trường và doanh nghiệp phối hợp xây
dựng, được đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng nhu
cầu thực tế của doanh nghiệp;
 Được đào tạo vận hành các trang thiết bị hiện đại tại hệ thống phòng thí nghiệm,
phòng thực hành của Trường, được thực tập tại các doanh nghiệp đã đặt hàng;
 Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp đặt hàng sẽ được hưởng lương
 Sau khi tốt nghiệp sinh viên được ưu tiên ứng tuyển vào làm chính thức tại doanh
nghiệp đã thực tập.

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin
Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thành Đô với Công ty Cổ phần Next
Solution; Công ty Cổ phần truyền thông Kim Cương;
Căn cứ thông báo số: 42/TB-HĐTS-ĐHTĐ ngày 14 tháng 06 năm 2021 thông báo tuyển
sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh
nghiệp năm 2021;
Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh đào tạo lớp Công nghệ thông tin năm 2021 làm
việc công ty như sau:
1. Thông tin về chương trình
 Loại hình đào tạo: Kỹ sư - Theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
 Tên văn bằng: Đại học chính quy - Danh hiệu Kỹ Sư
 Thời gian và chương trình đào tạo: 4 năm
Trường Đại học Thành Đô

Tại Công ty
Chương trình học

- Các môn cơ sở, kỹ năng

- Thực tập chuyên ngành

- Các môn chuyên ngành

- Thực tập nghề nghiệp
Thời gian đào tạo

Từ 2.5 - 3 năm

Từ 1 - 1,5 năm

2. Thông tin doanh nghiệp
2.1 Công ty Cổ phần Next Solution
Địa chỉ

: Số 5, ngõ 1/52 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện

: Nguyễn Xuân Tương, Giám đốc

Thành lập

: 2005

Lĩnh vực chính

: Phát triển ứng dụng, game đa nền tảng (Android, Windows
Phone, iOS, Web, PC,…); Liên kết, phân phối quảng cáo
trực tuyến; Tư vấn, cung cấp giải pháp, thiết kế phần mềm,
website; Hợp tác, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Vị trí tuyển dụng

: Lập trình viên, thiết kế đồ họa, phân tích thiết kế hệ thống,
lập trình game mobile….

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 sinh viên
2.2 Công ty Cổ phần truyền thông Kim Cương
Địa chỉ

: Cụm công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Người đại diện

: Trương Thị Thu, Tổng Giám đốc

Thành lập

: 2006

Lĩnh vực chính

: Contact Center; Dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh
(BPO-cấp giải pháp công nghệ; nhân lực và dịch vụ Contact
Center Outsourcing, dịch vụ truyền thông, dịch vụ đào tạo,
dịch vụ Chăm sóc khách hàng trực tiếp và gián tiếp).

Vị trí tuyển dụng

: Kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên viên SEO Website, chuyên
viên content marketing…..

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 sinh viên
3. Quyền lợi của sinh viên tham gia lớp học:
 Được tham gia chương trình đào tạo do nhà trường và doanh nghiệp phối hợp xây
dựng, được đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng nhu
cầu thực tế của doanh nghiệp;
 Được đào tạo vận hành các trang thiết bị hiện đại tại hệ thống phòng thí nghiệm,
phòng thực hành của Trường, được thực tập tại các doanh nghiệp đã đặt hàng;
 Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp đặt hàng sẽ được hưởng lương
 Sau khi tốt nghiệp sinh viên được ưu tiên ứng tuyển vào làm chính thức tại doanh
nghiệp đã thực tập.

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thành Đô với Chi nhánh Công ty
TNHH Dịch vụ Thương mại & Xuất nhập khẩu Việt Anh, Công ty TNHH Canon Việt Nam
Căn cứ thông báo số: 42/TB-HĐTS-ĐHTĐ ngày 14 tháng 06 năm 2021 thông báo
tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh
nghiệp năm 2021;
Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh đào tạo lớp Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
năm 2021 làm việc công ty như sau:
1. Thông tin về chương trình


Loại hình đào tạo: Kỹ sư - Theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp



Tên văn bằng: Đại học chính quy - Danh hiệu Kỹ Sư



Thời gian và chương trình đào tạo: 4 năm
Trường Đại học Thành Đô

Tại Công ty
Chương trình học

- Các môn cơ sở, kỹ năng

- Thực tập chuyên ngành

- Các môn chuyên ngành

- Thực tập nghề nghiệp

Thời gian đào tạo
Từ 2.5 - 3 năm

Từ 1 - 1,5 năm

2. Thông tin doanh nghiệp
2.1. Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại & Xuất nhập khẩu Việt Anh
Địa chỉ

: Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Người đại diện

: Trần Chiến Thắng, Giám đốc

Thành lập

: 2005

Lĩnh vực chính

: Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng: Sản xuất, lắp ráp các thiết
bị điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, đồ dùng gia đình, thiết bị
bưu chính viễn thông, thiết bị tin học.

Vị trí tuyển dụng

: Kỹ sư Điện - Điện tử, chuyên viên vận hành máy móc, chuyên
viên kỹ thuật….

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 sinh viên

2.2 Công ty TNHH Canon Việt Nam
Địa chỉ

: Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Người đại diện

: Kotaro Takahashi, Phó Giám Đốc bộ phận Nhân sự

Thành lập

: 2005

Lĩnh vực chính

: Sản xuất linh kiện điện tử

Vị trí tuyển dụng

: Kỹ sư Điện - Điện tử, chuyên viên quản lý sản xuất vận hành
máy móc, chuyên viên kỹ thuật….

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 sinh viên
3. Quyền lợi của sinh viên tham gia lớp học:
 Được tham gia chương trình đào tạo do nhà trường và doanh nghiệp phối hợp xây
dựng, được đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng nhu
cầu thực tế của doanh nghiệp;
 Được đào tạo vận hành các trang thiết bị hiện đại tại hệ thống phòng thí nghiệm,
phòng thực hành của Trường, được thực tập tại các doanh nghiệp đã đặt hàng;
 Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp đặt hàng sẽ được hưởng lương
 Sau khi tốt nghiệp sinh viên được ưu tiên ứng tuyển vào làm chính thức tại doanh
nghiệp đã thực tập.

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn, Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thành Đô với Công ty cổ phần Dịch
vụ Cáp treo Bà Nà, khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72
Căn cứ thông báo số: 42/TB-HĐTS-ĐHTĐ ngày 14 tháng 06 năm 2021 thông báo tuyển
sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh
nghiệp năm 2021;
Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn, Việt Nam
học năm 2021 làm việc công ty như sau:
1. Thông tin về chương trình
 Loại hình đào tạo: Cử nhân - Theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp;
 Tên văn bằng: Đại học chính quy - Danh hiệu Cử nhân;
 Thời gian và chương trình đào tạo: 4 năm;
Trường Đại học Thành Đô

Tại Công ty

Chương trình học
- Các môn cơ sở, kỹ năng

- Thực tập chuyên ngành

- Các môn chuyên ngành

- Thực tập nghề nghiệp

Thời gian đào tạo
Từ 2.5 - 3 năm

Từ 1 - 1,5 năm

2. Thông tin doanh nghiệp
2.1. Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Địa chỉ

: An Sơn, Hòa Ninh, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Người đại diện

: Nguyễn Lâm An, Giám đốc

Thành lập

: 2007

Lĩnh vực chính

Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng hệ thống cáp treo và máng
trượt; Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng. Kinh doanh vận tải
khách theo tuyến cố định. Kinh doanh vận tải khách du lịch. Cho
thuê xe có người lái để vận tải hành khách; Kinh doanh du lịch lữ
hành nội địa và quốc tế; Hoạt động tư vấn quản lý; Điều hành tour
du lịch; Kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí và chuyển giao
công nghệ các loại hình vui chơi giải trí. Dịch vụ vui chơi giải trí;
Kinh doanh nhà hàng ăn uống; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

Vị trí tuyển dụng:

Quản lý bộ phận, nhân viên nhà hàng, khách sạn, vận hành trò chơi,

hướng dẫn viên…
 Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 sinh viên
2.2 Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72
Địa chỉ

: Tòa nhà Hanoi Landmark72, Lô E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy , Mễ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Người đại diện

: Ngô Vân Hạnh - Giám đốc nhân sự

Thành lập

: 2017

Lĩnh vực chính

: Khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện & hôi nghị

Vị trí tuyển dụng:

Quản lý khách sạn, quản lý bộ phận, nhân viên nhà hàng, khách
sạn…..

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 25 sinh viên
3. Quyền lợi của sinh viên tham gia lớp học:
 Được tham gia chương trình đào tạo do nhà trường và doanh nghiệp phối hợp xây
dựng, được đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng nhu
cầu thực tế của doanh nghiệp;
 Được đào tạo vận hành các trang thiết bị hiện đại tại hệ thống phòng thí nghiệm,
phòng thực hành của Trường, được thực tập tại các doanh nghiệp đã đặt hàng;
 Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp đặt hàng sẽ được hưởng lương
 Sau khi tốt nghiệp sinh viên được ưu tiên ứng tuyển vào làm chính thức tạidoanh
nghiệp đã thực tập.

THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đào tạo cử nhân thực hành Dược
Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thành Đô với Công ty TNHH
Thương Mại và phát triển Nam Việt, Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Tâm;
Căn cứ thông báo số: 42/TB-HĐTS-ĐHTĐ ngày 14 tháng 06 năm 2021 thông báo
tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng chính quy chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh
nghiệp năm 2021;
Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh đào tạo cử nhân thực hành Dược năm 2021 làm
việc công ty như sau:
1. Thông tin về chương trình
 Loại hình đào tạo: Cử nhân thực hành - Theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp;
 Tên văn bằng: Cao đẳng chính quy - Cử nhân thực hành;
 Thời gian và chương trìnhđào tạo: 3 năm.
Trường Đại học Thành Đô

Tại Công ty

Chương trình học
- Các môn cơ sở, kỹ năng

-

Thực tập chuyên ngành

- Các môn chuyên ngành

-

Thực tập nghề nghiệp

Thời gian đào tạo
Từ 1.5 - 2 năm

Từ 1-1.5 năm

2. Thông tin doanh nghiệp
2.1. Công ty TNHH Thương Mại và phát triển Nam Việt
Địa chỉ

: Số nhà 24, ngõ 282, Thụy Khuê , Tây Hồ, Hà Nội

Người đại diện

: Nguyễn Thế Mịch, Giám đốc

Thành lập

: 2009

Lĩnh vực chính

: Sản xuất thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng, thực
phẩm bổ sung; Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phảm
dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung; Kinh doanh hàng mỹ phẩm;
dụng cụ y tế; Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Vị trí tuyển dụng

: Dược sĩ bán thuốc, trình dược viên, kiểm nghiệm viên…

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 15 sinh viên

2.2. Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Tâm
Địa chỉ

: SN 51B - Đường 204 - Chùa Hà - Định Trung -Vĩnh Yên - Vĩnh
Phúc

Người đại diện

: Đỗ Quang Trung, Giám đốc

Thành lập

: 2009

Lĩnh vực chính

: Kinh doanh các mặt hàng thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, vật
tư y tế, mỹ phẩm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Vị trí ứng tuyển:

Dược sĩ bán thuốc, nhân viên bán hàng và tư vấn sử dụng thiết bị
y tế….

 Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 sinh viên
3. Quyền lợi của sinh viên tham gia lớp học:
 Được tham gia chương trình đào tạo do nhà trường và doanh nghiệp phối hợp xây
dựng, được đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng nhu
cầu thực tế của doanh nghiệp;
 Được đào tạo vận hành các trang thiết bị hiện đại tại hệ thống phòng thí nghiệm,
phòng thực hành của Trường, được thực tập tại các doanh nghiệp đã đặt hàng;
 Sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp đặt hàng sẽ được hưởng lương
 Sau khi tốt nghiệp sinh viên được ưu tiên ứng tuyển vào làm chính thức tại doanh
nghiệp đã thực tập.

