Chương trình đào tạo “ Hạt giống viễn thông thương lai – Telecom seeds for the
Future” dành cho sinh viên xuất sắc chuyên nghành công nghệ thông tin Việt
Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Huawei Việt Nam cung cấp

1. Giới thiệu về chương trình “ Hạt giống viễn thông thương lai –
Telecom seeds for the Future”
 Bối cảnh chung của chương trình:
Công nghệ ICT đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của
các nghành công nghiệp khác nhau. Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh
vực công nghệ thông tin (ICT), Huawei luôn cố gắng hết sức giúp đỡ những
quốc gia đang phát triển về công nghệ ICT, từ đó thứ đẩy phát triển bền vững,
lâu dài về kinh tế, xã hội và môi trường của quốc gia đó. Huawei tin rằng những
tiếp thu về giáo dục là yếu tố then chốt để tạo ra cơ hội, giáo dục có thể thúc đẩy
sự phát triển của một quốc gia. Do đó, các hoạt động CSR toàn cầu của Huawei
đều lấy giáo dục là lĩnh vực đào tạo quan trọng nhất.
Từ năm 2008, công ty Huawei tại thái lan tiến hành chương trình “ hạt giống
viễn thông tương lai” , trong 6 năm qua đề án “hạt giống viễn thông tương lai”
đã trở thành dự án công ích hàng đầu của huawei trên toàn thế giới, ở hơn 20
quốc gia vun trồng những hạt giống hy vọng, hơn 70 trường đại học trên toàn
thế giới với hơn 10000 sinh viên được hưởng lợi ích. Dự án thông qua nhiều
hình thức khác nhau cùng cộng đồng địa phương tại nước bản địa chia sẻ về các
vấn đề chuyên môn trong nghành ICT và các công nghệ tiên tiến của Huawei,
thúc đẩy chuyển giao kiếm thức và giúp thiết lập hệ thống giáo dục hiệu quả hơn
cho địa phương, giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài chuyên nghành ICT cho địa phương,
từ đó đẩy mạnh sự phát triển chuyên nghành ICT của đất nước.
 Dự án được triển khai tại các nước trên toàn cầu:
Nét riêng của dự án “Hạt giống viễn thông tương lai” bồi dưỡng, thăm
quan và học tập tại trung quốc nằm ở chỗ dự án cung cấp những chuyên gia
hàng đầu của huawei chủ trì toàn bộ quá trình với chương trình đào tạo chuyên
nghiệp, mời các bạn sinh viên đến phòng thí nghiệm công nghệ thông tin mới
1

nhất đồng thời tạo cơ hội cho các sinh viên tham gia vào quá trình học tập thử
nghiệm và vận hành tại phòng thử nghiệm, các sinh viên sẽ là người đầu tiên
nắm được những kiến thức về công nghệ tiên tiến và các thông tin công nghệ
mới nhất.
Cho đến nay, đã có gần một ngàn sinh viên xuất sắc đến từ khắp nơi trên
thế giới đến thăm quan và học tập tại tổng công ty của Huawei đặt tại thâm
quyến. Họ là những đại diện tiêu biểu đã tham gia Huawei , đến từ các doanh
nghiệp công nghệ thông tin khác hoặc những cá nhân có cống hiến cho sự phát
triển của nghành nói chung.
Tổ chức từ hiện của Huawei cũng nhận được những phản hồi tốt từ chính
phủ các nước như Anh , pháp, hà lan, Malaysia, thái lan, ấn độ, Singapore, nga
và nhiều nước khác, đồng thời họ tin rằng hành động chia sẻ kiến thức không tư
lợi của Huawei đã giúp quốc gia giảm bớt những khoảng trống kiến thức, thúc
đẩy quốc gia đó phát triển công nghệ, qua đó thể hiện thái độ sẵn sàng hỗ trợ lâu
dài của Huawei.
Năm 2014, chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng của các khóa học,
luôn luôn tập trung cập nhập những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới, cung
cấp các kinh nghiệm làm việc trên toàn cầu, các hoạt đông văn hóa phong phú,
cung cấp những chuyến đi và những trải nghiệm tốt nhất đến trung quốc cho
những nhân tài đến từ khắp nơi trên thế giới. Trở thành một hình tượng lãnh đạo
đáng tin cậy hàng đầu trong nghành công nghệ thông tin trên toàn thế giới.
 Dự án tại Việt Nam:
Năm 2015, lần đầu tiên công ty trách nhiệm hữu hạn Huawei Việt Nam
đưa dự án ““ Hạt giống viễn thông thương lai – Telecom seeds for the Future”
đến Việt Nam, đây không chỉ là một cơ hội tuyệt vời dành cho sinh viên xuất
sắc chuyên nghành công nghệ thông tin của Việt Nam, tạo cơ hội cho các bạn
sinh viên tiếp xúc với những công nghệ thông tin và các kỹ thuật cũng như
các chương trình đào tạo mới nhất, thông qua chương trình cũng thể hiện
cam kết gắn bó lâu dài và bền vững cũng như mong muốn được góp một
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phần nhỏ vào sự phát triển chung của nghành công nghệ viễn thông Việt
Nam.
Thông qua dự án công ty Huawei việt nam cũng hy vọng sẽ tạo thêm
nhiều cơ hội cho những hạt giống xuất sắc nhất trong lĩnh vực ICT Việt nam
tiếp xúc cùng bạn bè thế giới, trao đổi , giao lưu văn hóa cũng như các vấn đề
chuyên nghành ICT.
2. Chương trình cụ thể học tập, thăm quan tại Trung Quốc:
Chương trình thăm quan và đào tạo tại trung quốc diễn ra trong 2 tuần, tại 2 địa
điểm chính là bắc kinh và thâm quyến
 Chương trình tại Bắc kinh ( 01 tuần)
Trong một tuần tại bắc kinh sẽ diễn ra các chương trình bồi dưỡng tiếng trung,
nghiên cứu văn hóa trung quốc và thăm quan bắc kinh.
Bồi dường văn hóa trung quốc: tại trường đại học ngôn ngữ bắc kinh sẽ diễn ra
trong 5 ngày, bao gồm chương trình học kết cấu ngôn ngữ trung quốc, khẩu ngữ,
học và viết tiếng hán, ngữ pháp cơ bản. sau quá trình bồi dưỡng, sinh viên phải
tham gia khóa kiểm tra diễn ra vào cuối tuần.
 Chương trình tại Thâm Quyến (01 tuần)
Trong 1 tuần tại thâm quyến, sẽ diễn ra các tiết học về văn hóa và lịch sử
Huawei,đồng thời trong quá trình tham gia đào tạo tại Huawei, các sinh viên sẽ
được học tập thêm về các chuyên nghành kỹ thuật ICT đồng thời có cơ hội thực
hành tại phòng thực nghiệm của Huawei:
 Chương trình cụ thể về khóa đào tạo của Huawei như sau:
1. Giới thiệu lịch sử huawei, văn hóa công ty ( chương trình của đại học
huawei), và hoạt động nhóm (môn học bắt buộc)
2. Từ các góc độ khác nhau giới thiệu các chương trình của Huawei, sinh
viên sẽ có cơ hội thông qua việc lên lớp , giao lưu cùng với các chuyên
gia của Huawei đến từ các bộ phận khác nhau như BG, Marketing,
thương hiệu, truyền thông, CSR và thúc đẩy phát triển (môn học tự chọn)
3. Thăm quan phòng trưng bày sản phẩm và phòng trưng bày về công ty của
Huawei (nửa ngày)
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4. Thăm quan khu kỹ thuật tùng sơn hồ (nửa ngày)
 Chương trình đào tạo kỹ thuật ICT của Huawei:
Do bộ phận phục vụ đào tạo GTS phụ trách đào tạo, bao gồm các tiết học trên
lớp ( 3

ngày), và học tập tại phòng máy/ thực tập thực tế (2 ngày) hai hình

thức học, tổng 5 ngày.
 Chương trình thăm quan và các hoạt động xã hội:
Ngoài các chương trình chính, các sinh viên tham gia khóa học đào tạo của
Huawei sẽ hoạt động song song các hoạt động thăm quan và hoạt động xã hội
vào ngày cuối tuần. Các sinh viên có thể tham gia các hoạt động phong phú bao
gồm thăm quan thâm quyến, hongkong và quảng châu hoặc và các hoạt động
tình nguyện khác, giao lưu sinh viên các nước
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