
  

 
 

V/v: Tiếp nhận sinh viên thực tập trải nghiệm thực tế                         

 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022   

 

Kính gửi:    QUÝ NHÀ TRƯỜNG 

 

Công ty TNHH Canon Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản 

(tập đoàn Canon), có trụ sở chính tại Nhà máy Thăng Long, KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh, 

Hà Nội và các chi nhánh tại Nhà máy Quế Võ, Lô B1 KCN Quế Võ, TP Bắc Ninh và Nhà máy 

Tiên Sơn, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. 

Với mục đích hỗ trợ các trường Đại Học trong việc đưa sinh viên đi trải nghiệm thực tế 

tại các nhà máy, xí nghiệp phù hợp với chương trình đào tạo của Nhà trường, Công ty TNHH 

Canon Việt Nam mong muốn được hỗ trợ Quý nhà trường trong việc tiếp nhận sinh viên trải 

nghiệm. Kế hoạch cụ thể như sau: 

 

STT 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 
SL sinh viên Nhà máy 

1 4/7/2022 31/08/2022 150 Thăng Long 

 

                  - Yêu cầu về sinh viên: 

▪ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên 

▪ Không đăng ký học kỳ phụ theo Tiến độ đào tạo, chủ động bố trí thời gian 

tham gia 

▪ Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điện, TĐH, điện tử, KT Máy tính, cơ điện tử, 

cơ khí, chế tạo máy, Hệ thống CN, KT Khuôn mẫu, công nghệ ô tô, CNTT, 

KHMT, KTPM, HTTT… 

Th«ng tin vÒ Ch¬ng tr×nh Tr¶i nghiÖm c«ng viÖc thùc tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî nh sau: 

1. Thêi gian làm việc: 

- Thêi gian tr¶i nghiÖm c«ng viÖc thùc tÕ theo ca lµm viÖc. 

Ca ngµy: 08:00 ~17:10 

Ca ®ªm: 21:00~ 06:10 

Ca lµm viÖc sÏ ®îc thay ®æi lu©n phiªn theo tuÇn. 

- Tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ C«ng ty cã thÓ yªu cÇu Sinh viªn ë l¹i lµm thªm 

nhng kh«ng qu¸ 02 giê/ngµy hoặc làm thêm vào ngày nghỉ. C«ng ty cã 02 
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ngµy quy ®Þnh kh«ng lµm thªm: ngµy thø 4 vµ ngµy lµm viÖc cuèi cïng trong 

tuÇn. 

2. LÞch tr×nh để b¾t ®Çu trải nghiÖm t¹i c¸c nhµ m¸y: 

+ §èi víi c¸c b¹n sinh viªn ë ký tóc x¸ cña c«ng ty, c«ng ty sÏ chuÈn bÞ cho 

c¸c b¹n sinh viªn nh÷ng vËn dông sau: Giêng, chiÕu, tñ, bÕp ®iÖn, qu¹t, b×nh 

nãng l¹nh, cã m¸y giÆt sö dông chung. Do vËy c¸c b¹n sÏ chuÈn bÞ nh÷ng 

trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty. 

- Ngµy b¾t ®Çu tr¶i nghiÖm c¸c b¹n sÏ tù tóc di chuyÓn tõ ký tóc x¸ ®Õn c«ng 

ty ®Ó b¾t ®Çu kú tr¶i nghiÖm (b¹n nµo ®i xe m¸y sÏ cÇn mang theo b»ng l¸i 

xe). Thêi gian cã mÆt t¹i cæng cña c«ng ty lóc 7h45 ®Ó lµm thñ tôc cho ngµy 

lµm viÖc ®Çu tiªn. 

 

3. C«ng viÖc chÝnh cña Sinh viªn: Trải nghiệm t¹i bé phËn s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c linh kiÖn 

t¹o thµnh m¸y in hoµn chØnh. 

4. QuyÒn lîi ®îc hëng: 

- Cã xe ®a ®ãn trong ngµy tËp trung ®Çu tiªn vµ ngµy kÕt thóc Ch¬ng tr×nh 

tr¶i nghiÖm. 

- Trî cÊp lµm viÖc: 25.600 VN§/giê; hç trî ®êi sèng: 350.000VND/th¸ng, 

chuyªn cÇn: 200.000 VND/th¸ng (nÕu cã) 

Víi môc ®Ých vµ th«ng tin c¬ b¶n vÒ Ch¬ng tr×nh tr¶i nghiÖm nh trªn, C«ng ty chóng 

t«i kÝnh mong Quý nhà trêng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn vµ hîp t¸c cïng chóng t«i ®Ó hoµn thµnh tèt 

Ch¬ng tr×nh nµy.  

• Đăng ký tham gia trải nghiệm thực tế theo đường link sau: 

 

https://bit.ly/TNTT-CANONTL-T7-2022 
 

- Hạn đăng ký: 12:00, thứ 6 ngày 24/06/2022 

 

*Lưu ý: Mỗi SV chỉ đăng ký tham gia trải nghiệm thực tế tại 01 Công ty và thực hiện 
nghiêm túc nội qui, qui định của Công ty và Nhà trường 
- Sau khi hết hạn đăng ký sẽ gửi kế hoạch cụ thể đến từng SV qua email cá nhân. SV 
cập nhật thường xuyên email cá nhân để nắm bắt thông tin! 

https://bit.ly/TNTT-CANONTL-T7-2022

