
 
 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGÀNH NÔNG NGHIỆP & CHĂN NUÔI 
Mục tiêu: 
Tạo điều kiện cho các sinh viên, chuyên viên, cán bộ Việt Nam có cơ hội: 

- Làm việc và Học hỏi trong các công việc tại các nông, trang trại Mỹ liên quan đến ngành học mà ứng viên đã tốt 
nghiệp và có kinh nghiệm tại Việt Nam. Có thể ghi danh theo học 1 học kỳ (semester) có Chứng Chỉ Tốt Nghiệp 
tại ĐH Nông Nghiệp Minnesota. 

- Gia tăng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh - Giao lưu văn hóa - Có thu nhập. 
Với kinh nghiệm  thu thập được, Thực Tập Sinh (TTS) sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp khi trở về Việt Nam. 

 
Chương trình tập huấn do Bộ Ngoại Giao Mỹ đề xướng và giám sát. Chương trình được triển khai qua sự hợp tác giữa 
MAST International thuộc Đại Học Nông Nghiệp Minnesota là cơ quan bảo trợ (được Bộ Ngoại Giao Mỹ cho phép) và 
Công Ty Tư Vấn Vietnam Resource/IT Development Group tại bang California. 

Năm 2018  
Chương trình chỉ nhận tối đa 10 Thực Tập Sinh từ Việt Nam 

Điều kiện tham gia chương trình INTERNSHIP/PRACTICAL TRAINING 
(Thực Tâp̣   ) 

Tình trạng Ứng viên Đang theo học năm cuối/hoặc đã ra trường trong vòng 1 năm. 
Ưu tiên cho  ứng viên đang làm việc liên quan đế ngành học 

 Được trường hoặc Cơ quan giới thiệu 
Hạn tuổi Dưới 32 
Ngành Học: nông nghiệp, chăn nuôi TTS  sẽ được tập huấn trong công việc liên quan đến  ngành đã học. 
Khả năng giao tiếp Anh Văn Được phỏng vấn để đánh giá – Không cần diểm TOEFL/IELTS 
Các yếu tố quan trọng khác Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, hòa đồng, cởi mở, năng động… 
Thời Gian Tham Gia Chương trình 6 đến12 tháng thực tập  có lương 

Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào khi có Công Ty Mỹ tiếp nhận 
Thu nhập 
(cụ thể tùy công ty tiếp nhận TDV) 

Tối thiểu $1,160.00 một tháng 
(lương tối thiểu $7.25/một giờ x 40 giờ 1 tuần x 4 tuần) 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thực tập sinh Việt Nam, 
phí tham gia được đóng 1 phần tại Việt Nam và 1 phần tại Mỹ khi có thu nhập. 

Phí tham gia CT = $1,200.00   Đợt 1: $100.00 – Phí nộp đơn -  Phí này không hoàn lại. 
 Đợt 2: $500.00 (khi nhận được mẫu DS 2019 để chuẩn bị lấy visa) 
 Phí đợt 2 cũng sẽ được hoàn trả nếu không nhận được visa. 
 Phần còn lại – $600 – sẽ được đóng sau khi nhận được visa. 

Phí đợt 4 đóng tại Mỹ: 
-$1,200.00 cho CT 12 tháng 

 Đợt 4: $600.00: nộp cho MAST Intl. ngay khi đến Mỹ 
 Tùy theo thời gian tham gia CT, số tiền $600.00 còn lại sẽ được 

nộp hàng tháng tại Mỹ cho cơ quan MAST. 
Các chi phí khác: 
- Phí SEVIS 
- Phí phỏng vấn visa 
- Vé phi cơ từ VN đến TP St. Paul, MN. 
- Phí bả o hiể m y tế -12 thá ng 

(ước tính) 
$ 180.00 (nộp cho Bộ An Ninh Lảnh thổ Mỹ trước khi phỏng vấn visa) 
$ 160.00 (nộp cho sứ quán Mỹ trước khi phỏng vấn visa) 
$1,500.00 (VietGroup sẽ book vé cho TTS) 
$1,020.00 (VietGroup sẽ đăng ký /mua bảo hiểm cho TTS) 

Ước tính toàn bộ các chi phí tham gia: $5,260.00 (CT 12 tháng)    
Ước tính thu nhập trung bình:(12 tháng) $15,080.00  ($7.25/giờ x 40 giờ/tuần x 52 tuẩn) 
Đặc biệt Sau thời gian tập huấn, SV có thể theo học một học kỳ (semester) tại 

ĐH Nông Nghiệp Minnesota  tại Mỹ với học phí  là $1,550.00 . 
 
    Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: 

 
Vietnam IT Development Group 

453 W. San Carlos St., San Jose, CA 95110 
Tel.: 001-888-665-7749 

Email: vietgroupusa@gmail.com 
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