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Chỉ có

936
SVVN có được việc làm & 

được bảo lãnh visa H1B 

trong tổng số gần 25,000 du 

học sinh Việt Nam (bậc đại 

học, cao học) 
(2019, USCIS)



Giới thiệu về Học viện CPI

Học viện Career Pass Institute (CPI) là tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên nghiệp các kỹ năng chuyên
ngành, định hướng chiến lược ngành - nghề, chiến lược tuyển dụng, networking và quản trị nghề nghiệp theo
tiêu chuẩn quốc tế.

Với mong muốn “Nâng tầm lực lượng lao động trẻ Việt Nam trên trường quốc tế”, chính những trải nghiệm của
những du học sinh Mỹ đời đầu và qua nhiều năm nghiên cứu, đào tạo thực nghiệm, cũng như tham gia vào
quá trình tuyển dụng của các tập đoàn hàng đầu thế giới, đội ngũ chuyên gia CPI đã xây dựng chương trình
đào tạo chiến lược nghề nghiệp dành riêng cho du học sinh Việt Nam, nhắm đến hai mục tiêu hàng đầu: Hỗ
trợ chiến lược “tìm việc hiệu quả” và “nâng cao cơ hội bảo lãnh định cư” từ các tập đoàn hàng đầu thế
giới. Dù kế hoạch dài hạn của các em là lựa chọn ở lại hay về Việt Nam, cơ hội được đào tạo 3-5 năm đầu tại
các tập đoàn hàng đầu sẽ là bệ phóng tốt để các em tiến thật xa trong sự nghiệp cũng như dẫn đầu trong các
xu hướng ngành nghề mới của thị trường toàn cầu.

90% học viên CPI nhận được lời mời thực tập hoặc việc làm toàn giờ phù hợp với mục tiêu và mong
muốn của các em. 100% phụ huynh khi được khảo sát hài lòng với chất lượng đào tạo và kết quả đạt
được của con/em.



Tony (Linh) Dương
Giám đốc Điều hành

Đội ngũ lãnh đạo CPI

● Kinh nghiệm tư vấn chiến lược tại tập đoàn PwC
(New York), EY(New York) và lãnh đạo chương 
trình tuyển dụng thực tập của PwC tại University 
of Pennsylvania

● Kinh nghiệm làm việc tại KPMG, BlackRock (quỹ
đầu tư tài sản lớn nhất trên thế giới)

● Phó chủ tịch hội Lãnh đạo châu Á - Ascend,
Philadelphia

● Kinh nghiệm tư vấn thành công cho sinh viên
Việt Nam tại Mỹ vào các tập đoàn: Goldman
Sachs, JP Morgan, Facebook, BCG, PwC, EY,
KPMG, FMC, Boeing, v.v.

Từng làm việc tại Kinh nghiệm tư vấn thành công cho du học sinh Việt Nam 
tại Mỹ vào làm việc tại các tập đoàn



Linh Phạm
Giám đốc Đào Tạo

Cựu Quản lý dự án KIND 
Snacks, New York
Thạc sỹ,  New York 

University

Trang Lê
Giám đốc Marketing

Quản lý dự án Marketing,
Meier International Real 

Estate, New York

Minh Lê
Giám đốc Công Nghệ

Chuyên viên công nghệ giáo 
dục Teachers College, Đại 
học Columbia, New York

Thạc sỹ, Columbia University

Nhóm đồng sáng lập CPI



Chặng đường đồng hành cùng sinh viên nhiều trường ĐH...

Ivy League Top 100 National 
University

Top 50 National 
Liberal College



Những công ty hàng đầu học viên CPI đã và đang làm việc 

Nhóm ngành Business 
(Finance, Consulting, Accounting, Marketing)

Nhóm ngành Kỹ thuật

Nhóm ngành CS & Data Analytics 



Các học sinh tiêu biểu của CPI

Bạn Dustin Võ
Thực tập tại HSSC

Bạn Ly Bùi
Thực tập tại INNOCEAN

Bạn Uyên Đào
Thực tập tại MERKLE

Bạn Ý Nhi
Thực tập tại ERNST & YOUNG

Bạn Minh Ngô
Thực tập tại AUTODESK

Bạn Emi Trần
Thực tập tại NVIDIA

Bạn Lan Nhi
Thực tập tại THERMO FISHER

Bạn Nhật Nguyễn
Thực tập tại ETSY



Các câu chuyện học sinh tiêu biểu của CPI:

1. Emi Trần – Cô kỹ sư xe không người lái của NVIDIA

2. Thực tập tại Etsy và cắm trại, leo núi giữa mùa dịch

3. Sinh viên năm 2 ngành Khoa học dữ liệu - ứng biến
nhanh với Covid-19 tại Mỹ

https://www.careerpassinstitute.com/post/t%E1%BB%AB-uc-berkeley-%C4%91%E1%BA%BFn-nvidia-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-c%C3%B9ng-con-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng
https://www.careerpassinstitute.com/post/th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-t%E1%BA%A1i-etsy-c%E1%BA%AFm-tr%E1%BA%A1i-leo-n%C3%BAi-gi%E1%BB%AFa-m%C3%B9a-d%E1%BB%8Bch-covid-19-du-h%E1%BB%8Dc-sinh-m%E1%BB%B9-c%C3%B3-%C4%91ang-m%E1%BA%A1o-hi%E1%BB%83m
https://www.careerpassinstitute.com/post/sinh-vi%C3%AAn-n%C4%83m-2-ng%C3%A0nh-khoa-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-%E1%BB%A9ng-bi%E1%BA%BFn-nhanh-v%E1%BB%9Bi-covid-19-t%E1%BA%A1i-m%E1%BB%B9


Giải pháp CPI

Giai đoạn 1: Phát triển kỹ năng làm 
việc chuyên nghiệp chuẩn quốc tế

Giai đoạn 2: Phát triển các kỹ năng chuyên 
môn, tạo ưu thế cạnh tranh khi xin việc

● Được đào tạo các kỹ năng tuyển dụng 
quan trọng: xây dựng hồ sơ xin việc tập 
trung vào 3 khía cạnh trọng tâm trong 
mắt nhà tuyển dụng, phương pháp xây 
dựng thương hiệu cá nhân, cách tạo 
dựng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp,...

● Xây dựng chiến lược phát triển sự 
nghiệp 

● Phát triển các kỹ năng mềm cần thiết 
(thuyết trình, lãnh đạo, làm việc nhóm 
quản lý thời gian, v.v.)

● Huấn luyện chuyên sâu 1-1 với chuyên gia 
trong ngành: luyện tập các bài tập được 
thiết kế riêng nhằm phát triển các kỹ năng 
chuyên ngành, chỉnh sửa hồ sơ xin việc, 
phỏng vấn thử trước khi ứng tuyển.

● Xây dựng và mở rộng mối quan hệ nghề 
nghiệp với người trong ngành thông qua 
mạng lưới quan hệ của cố vấn cá nhân..



Email: contact@careerpassinstitute.com

Marketing contact: marketing@careerpassinstitute.com 

Hotline: 0933057005

Website: careerpassinstitute.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ!

mailto:contact@careerpassinstitute.com

