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ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO TÂM HUYẾT
của học viện

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

TONY DƯƠNG
C E O  |  G I Á M  Đ Ố C  Đ I Ề U  H À N H

THẠC SĨ PHẠM ĐỨC TRUNG KIÊN
MBA, STANFORD UNIVERSITY

TIẾN SĨ TRẦN VIỆT HÙNG
UNIVERSITY OF IOWA

THẠC SĨ ALAN KERNZER
MBA, THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

TIẾN SĨ VŨ DUY THỨC
STANFORD UNIVERSITY

THẠC SĨ VŨ ÁNH TUYẾT
MBA, UC BERKELEY HAAS SCHOOL OF BUSINESS

TIẾN SĨ PHAN MINH LIÊM
UNIVERSITY OF TEXAS MD ANDERSON CANCER CENTER

TIẾN SĨ NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
UNIVERSITY OF CALIFORNINA, IRVINE

LINH PHẠM
C L O  |  G I Á M  Đ Ố C  Đ À O  T Ạ O

TRANG LÊ
C M O  |  G I Á M  Đ Ố C  M A R K E T I N G

MINH LÊ
C T O  |  G I Á M  Đ Ố C  C Ô N G  N G H Ệ

• Chuyên gia tư vấn chiến lược cấp cao tập đoàn PwC, New York
• Kinh nghiệm làm việc trước đây: BlackRock; EY; KPMG (New York)
• Kinh nghiệm tư vấn thành công cho sinh viên Việt Nam tại Mỹ vào 

các tập đoàn: Goldman Sachs, Facebook, PwC, EY, KPMG, FMC, 
Boeing, v.v.

• Kinh nghiệm giảng dạy tại trường kinh doanh Wharton (University of 
Pennsylvania), New York University, Temple University và trường Kinh 
Doanh thuộc University of Queensland (Australia)

• Từng đảm nhiệm vai trò quản lí cấp cao tại Johnson & Johnson và 
Procter & Gamble

• Kinh nghiệm lãnh đạo các công ty khởi nghiệp

• Chủ tịch quỹ đầu tư Red Square Vietnam. Cố vấn cấp cao quỹ đầu tư TPG
• Chủ tịch The Vietnam Foundation
• Phó chủ tịch Topica Edtech
• Cựu giám đốc điều hành Vietnam Education Foundation (VEF)

• Sáng lập, Got It, Inc. 
• Got It là nền tảng chia sẻ kiến thức dựa trên mô hình nền kinh tế chia sẻ đã 

nhận được đầu tư lên tới hơn 15 triệu USD. Trong lĩnh vực Giáo dục Got It! 
hiện thường xuyên ở trong top 10 ứng dụng trên Apple App Store Mỹ và đã 
từng đứng thứ 2 chỉ sau iTunesU

• CEO & Co-Founder, Ohmnilabs & Kambria (Công ty chế tạo Robot, lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe và trí tuệ nhân tạo) 

• Sáng lập viên Kantago (ứng dụng phân tích quan hệ của người dùng trên 
mạng xã hội – đã bán lại cho Google) 

• Đầu tư hơn 10 công ty khác tại Mỹ và Việt Nam 
•  Đồng sáng lập quỹ học bổng giáo dục và đào tạo Vietseeds giành cho sinh 

viên nghèo hiếu học tại Việt Nam

• Nhà khoa học nghiên cứu về ung thư từ Trung tâm ung thư MD Anderson, 
Houston, Texas, Hoa Kỳ

• Tổng biên tập, Tạp chí khoa học Vietnam Journal of Science
• Sáng lập viên của công ty Elsee Medicine
• Viện trưởng Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ

• Phó Tổng Giám Đốc, The Boston Consulting Group Vietnam

• Phó giáo sư Đại Học California, Irvine
• Tác giả của iRain, một công trình nghiên cứu hiện gây tiếng vang trong cộng 

đồng khoa học thế giới và nhận được tài trợ từ UNESCO, NASA... 
• Nguyên chủ tịch, Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Hoa Kỳ

• Kinh nghiệm làm việc hiện tại: Quản lý dự án, KIND Snacks, 
New York

• Thạc sĩ Marketing Kỹ thuật số, New York University
• Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục: Đồng sáng lập Student 

Exchange Vietnam, từng triển khai dự án giáo dục quốc tế tại 
ĐH FPT Vietnam

• Kế toán & quản lý dự án Marketing, Meier International Real 
Estate, New York

• Cử nhân Tài chính - Kế toán và Quản trị doanh nghiệp, Mỹ
• Kinh nghiệm tổ chức và quản lý sự kiện quy mô lớn tại Mỹ và 

New York 

• Thạc sĩ, chuyên viên công nghệ truyền thông kỹ thuật số, 
Teachers College, Columbia University, New York

• Kinh nghiệm làm việc trước đây: Chuyên viên công nghệ, truyền 
thông và sự kiện Lãnh sự quán Hoa Kỳ, TPHCM và Hiệp Hội 
Thương Mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam, HCMC Chapter) 



Thống kê năm 2017 cho thấy: Mức đầu tư chi phí du học mỗi năm của du học 
sinh Việt Nam lên đến 1.5 tỉ USD và con số này dự báo đang tiếp tục tăng 
khoảng 6% hàng năm. Trên tổng số du học sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ 

năm 2017 là hơn 30,000 sinh viên, số lượng em tốt nghiệp, xin được việc làm và có 
thể có được visa làm việc (H1B) để tiếp tục con đường sự nghiệp tại Mỹ chỉ có 493 
sinh viên (khoảng 1.63%, so với 62.75% của Ấn Độ và 6.36% của Trung Quốc) - theo 
số liệu của chính phủ Mỹ. 

Vì sao con số này lại thấp như vậy? Qua khảo sát chuyên sâu với các du học sinh 
Việt Nam đã và đang du học tại Mỹ và các bậc phụ huynh có con em ra nước ngoài 
du học, chúng tôi rút ra các nguyên nhân chung như sau:

• Thiếu định hướng và nhận thức về chiến lược và kế hoạch phát triển ngành 
nghề từ sớm, với mục tiêu dài hạn, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội.

• Chưa xây dựng được mạng lưới hỗ trợ hiệu quả: gia đình khó hỗ trợ vì ở xa và 
chênh lệch hiểu biết giữa các thế hệ; chưa có đường hướng thiết lập các mối 
quan hệ với các nhà tuyển dụng và lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn đa quốc 
gia hoặc các công ty lớn tại Mỹ.

• Thiếu kinh nghiệm, kỹ năng tìm việc (CV, phỏng vấn, kỹ năng mềm, v.v) tại các 
tập đoàn đa quốc gia, dẫn đến thiếu tự tin.

• Chưa có phương án dự phòng hợp lý, kịp thời trong trường hợp không được 
visa H1B.

HỌC VIỆN 
CAREER PASS INSTITUTE

Giới thiệu về

HÀNH TRÌNH ĐỊNH VỊ DU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI MỸ

“Mình tham gia chương trình huấn luyện vào năm hai đại học. Mặc dù đã có 
kinh nghiệm một năm với văn hóa Mỹ, nhưng có rất nhiều điều mới và thú 
vị mà mình học được từ chương trình. Sau vài tháng tham gia chương trình, 
mình may mắn được nhận vào thực tập tại Facebook, và mình sẽ trở thành 
nhân viên chính thức cho Facebook sau khi tốt nghiệp. Anh Linh và thầy Alan 
là những người cố vấn tuyệt vời, và mình biết rằng mình không thể đạt được 
ngày hôm nay nếu không có anh và thầy.” 

LÂN NGUYỄN – FACEBOOK, KỸ SƯ PHẦN MỀM, HOA KỲ

CPI đưa ra giải pháp 
CHIẾN LƯỢC NGHỀ NGHIỆP DÀI HẠN

Qua quá trình nhiều năm nghiên cứu và đào tạo cho hàng chục sinh viên quốc tế tìm được việc làm 
tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã phát triển một “phương pháp huấn luyện chuyên biệt”. Phương pháp này 
đã chứng minh tính hiệu quả cao khi được xây dựng dựa trên nền tảng “nghề nghiệp phù hợp với 
thế mạnh bản thân” và “chiến lược nghề nghiệp dài hạn”.

MẠNG LƯỚI CỐ VẤN HƯỚNG NGHIỆP DẠN DÀY KINH NGHIỆM
Học viện quốc tế CPI thiết lập mạng lưới mentors (cố vấn hướng nghiệp) có từ 4 đến 10 năm kinh 
nghiệm hiện đang làm việc và nắm giữ những vị trí chiến lược cấp cao tại các tập đoàn danh 
tiếng như: Amazon, Boston Consulting Group, Facebook, PwC, KPMG, Goldman Sachs, BNP 
Paribas, SwissRe, BlackRock, Blackstone, P2 Capital Partners, ForeScout Technologies, NCH 
Corporation, Trip Advisor, JC Neukomm Architecture.

T O N Y  D U O N G
C E O
―
“Chúng tôi định hướng các 
em sinh viên nhắm đến cơ 
hội việc làm tại các tập đoàn 
hàng đầu thế giới, nơi sẽ là 
“trung tâm đào tạo những 
nhà lãnh đạo tương lai”, để 
đem lại cho các em sinh viên 
những kinh nghiệm quý báu, 
tầm nhìn rộng mở hơn đối với 
sự vận hành của các hệ thống 
doanh nghiệp và nền kinh tế 
tiêu chuẩn thế giới.”

ĐÀO TẠO VÀ THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU
Nội dung chương trình

Định vị bản thân và xây dựng chiến lược tìm việc hiệu 
quả (2 tháng)

Duy trì  đẳng cấp bằng kết nối toàn cầu (1 năm - FREE - 
dành riêng cho học viên của học viện)

Tham gia chương trình thực tập từ xa (Remote Internship 
- Không bắt buộc)

Chuyên gia cố vấn nghề nghiệp đồng hành cùng sinh viên 
trong quá trình tìm việc (10 tháng)

G I A I  Đ O Ạ N  1

G I A I  Đ O Ạ N  3

G I A I  Đ O Ạ N  4

G I A I  Đ O Ạ N  2

• Định hướng các kế hoạch nghề nghiệp ngắn và dài hạn theo thế mạnh cá nhân 
của sinh viên

• Xây dựng và huấn luyện chiến lược tìm việc theo chuẩn quốc tế - cơ bản

• Tham gia miễn phí các chương trình talkshow và sự kiện kết nối với mạng lưới cố 
vấn, học sinh, và các công ty tuyển dụng của học viện CPI

• Phát triển kiến thức thực tế, kĩ năng làm việc chuyên nghiệp, và khả năng lãnh đạo 
qua các dự án được dẫn dắt bởi các chuyên gia cấp cao, hiện làm việc tại nhiều tập 
đoàn hàng đầu của Mỹ

• Xây dựng và huấn luyện chiến lược tìm việc theo chuẩn quốc tế - nâng cao
• Hỗ trợ sinh viên tìm việc và các kế hoạch nghề nghiệp và visa dự phòng

CÔNG TY CÁC HỌC VIÊN THÀNH CÔNG TRẢI QUA CHƯƠNG TRÌNH
HUẤN LUYỆN ĐƯỢC NHẬN VÀO & LƯƠNG KHỞI ĐIỂM TRUNG BÌNH

(theo thống kê của Glassdoor)

Thông tin về đăng ký, phỏng vấn ứng tuyển và xin học bổng cho khóa học tháng 9, 2018, xin mời liên 
hệ chúng tôi tại: www.careerpassinstitute.com hoặc đặt lịch tư vấn (miễn phí) với đại diện CPI: 
Mr. Tony Duong | Email: Tony.duong@careerpassinstitute.com | Viber: +1-408-656-3319

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM THÀNH CÔNG

Ban lãnh đạo cùng hội đồng cố vấn đã nghiên cứu các phương pháp đào tạo giúp những em sinh 
viên thành công trong các cuộc phỏng vấn tại các tập đoàn danh tiếng thế giới dưới đây:

H ÃY  B Ắ T  Đ Ầ U  N G H I Ê M  T Ú C  T Ừ  B ÂY  G I Ờ  Đ Ể 
X Ứ N G  Đ Á N G  V Ớ I  N H Ữ N G  S Ự  H I  S I N H  VÀ  Đ Ầ U 
T Ư  G I Á O  D Ụ C  M À  B Ố  M Ẹ  B Ạ N  Đ Ã  B Ỏ  R A , 
C Ũ N G  N H Ư  C Ó  T R Á C H  N H I Ệ M  V Ớ I  S Ự  T H À N H 
C Ô N G  C Ủ A  C H Í N H  B Ạ N  T R O N G  T Ư Ơ N G  L A I !

Học viện Career Pass Institute (CPI) là tổ chức huấn luyện, 
đào tạo chuyên nghiệp các kỹ năng nghề nghiệp và định 
hướng chiến lược ngành nghề theo tiêu chuẩn quốc tế. Với 
mong muốn và quyết tâm “Nâng tầm lực lượng lao động trẻ 
Việt Nam trên trường quốc tế”, trải qua nhiều năm nghiên 
cứu và đào tạo thực nghiệm, CPI đã xây dựng chương trình 
đào tạo chiến lược 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. 

Nguồn số liệu:
https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-by-the-numbers
https://travel.state.gov/content/dam/visas/Statistics/Non-Immigrant-Statistics/NIVDetailTables/FY17NIVDetailTable.pdf

$127,272
Kỹ sư phần mềm

Tập đoàn công nghệ 
Facebook

$70,537
Chuyên viên phân tích 

kinh doanh
Ngân hàng đầu tư 

Goldman Sachs

$57,225
Chuyên viên kiểm toán

Tập đoàn kiểm toán KPMG

$63,404
Chuyên viên kiểm toán

Tập đoàn kiểm toán PwC

$70,544
Chuyên viên phân tích kinh doanh

Tập đoàn FMC

$64,434
Chuyên viên kiểm toán
Tập đoàn kiểm toán EY

$70,754
Chuyên viên phân tích kinh doanh

Tập đoàn Boeing


