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MỤC TIÊU

 Tạo điều kiện cho Thực Tập Sinh (TTS) cơ hội vừa làm vừa

học trong các công việc liên quan đến nông nghiệp và chăn

nuôi tại Mỹ từ 3 đến 12 tháng.

 Đồng thời giao lưu văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam. 

Chương trình được đề xướng và theo dõi bởi

Các cơ quan thuộc Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Lãnh

Thổ Mỹ.



LỢI ÍCH THAM GIA

 Kinh nghiệm làm việc cụ thể trong các ngành nông

nghiệp và chăn nuôi tại Mỹ.

 Gia tăng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

 Giao Lưu văn hóa.

 Có thể ghi danh theo học một semester  (có Chứng

Chỉ) tại Khoa Nông Nghiệp và Khoa Học Tài nguyên tự
nhiên thuộc ĐH Minnesota với học phí ưu đãi. 

 Tìm hiểu các cơ hội tương lai

 Có thêm bạn bè mới.

 Có thu nhập

 Du lịch các thành phố tại Mỹ.



Điều kiện tham gia

➢ Dưới 32 tuổi.

➢ Đang theo học năm cuối hoặc đã tốt nghiệp ĐH ngành
Nông Nghiệp/Chăn nuôi trong vòng 1 năm và có kinh
nghiệm làm việc trong ngành đã tốt nghiệp ít nhất 1 
năm.

➢ Nếu không tốt nghiệp ĐH, ứng viên phải có ít nhất  5
năm kinh nghiệm trong nghành muốn thực tập.

➢ Được giới thiệu bởi cơ quan/công ty đang làm việc.

➢ Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tạm đủ để tham gia (sẽ
đựơc đánh giá qua phỏng vấn trực tiếp hay qua mạng).

➢ Chấp nhận các công việc có tính cách khởi đầu(entry 
level) trong ngành.

➢ Tinh thần tự lập, năng động, uyển chuyển, dễ thích
ứng…

➢ Cam kết trở lại Việt Nam sau khi chấm dứt tham gia
chương trình theo luật định.



Công Việc & Thu nhập
 Loại công việc:

 Các công việc khởi đầu (entry level) thuộc ngành mà Thực
Tập Sinh đã được đào tạo và có kinh nghiệm làm việc tại
Việt Nam. 

 Các ngành nghề: Nông Nghiệp (nông trại) Chăn Nuôi (heo, bò
, ngựa) – Các Nông Trại Rau, quả - Cây Cảnh/nhà
kính./Chăm sóc vườn – Các cơ sở trồng và sản xuất rượu
nho..

 Lưu ý:  Dù ngành nông nghiệp tại Mỹ đã công nghiệp hóa, 
TTS cũng phải sẳn sàng chấp nhận làm những công việc đôi
khi đòi hỏi thể chất tốt.

 Lương bổng (tuỳ thuộc nơi cơ quan tiếp nhận)

 Tối thiểu:  $7.25/một giờ . Ước tính trung bình $1,160.00 
/một tháng ($7.25/giờ x 40 giờ /tuần x 4 tuần). Lương có
thể ít hơn nếu được cung cấp chỗ ăn ở miễn phí.

 Tùy theo nơi công ty tiếp nhận, TTS làm việc trung bình từ
30 đến 40 giờ 1 tuần.

 Thời gian làm việc

 Tùy theo địa phương và ngành nghề, TTS có thể bắt đầu bất
cứ lúc nào khi được chấp nhận.



Chương Trình Học Kỳ tại ĐH

 Thực Tập Sinh có thể ghi danh theo học một học kỳ tại Khoa Thực Phẩm, 

Nông Nghiệp và Khoa Hoc Tài Nguyên Tự Nhiên thuộc Đại Học bang 

Minnesota với học phí là $1,600.00 (giảm 2/3 so với SV quốc tế khác).

 Các môn học có thể được TTS lựa chọn bao gồm:

 Farm and Business Management

 Agronomy and Plant Genetics

 Entomology

 Food Science & Nutrition

 Bioproducts and Biosystems Engineering

 Fisheries & Wildlife

 Horticulture Science

 Soil Water and Climate…….



Nhà ở & Đi Lại

 Nhà ở:

 Tùy theo nơi tiếp nhận, TTS sẽ được sắp xếp

ở chung với các TTS khác hoặc ở chung với

gia đình tại nông trại với các tiện nghi như

bếp, máy giặt, TV, Internet…. 

 TTS sẽ phải đóng góp từ 200USD đến

400USD

 TTS sẽ phải tự lo ăn uống.

 Di chuyển:

 Việc di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc sẽ

do cơ sở tiếp nhận cung cấp.

 Để thuận lợi, TTS làm việc tại nông trại nên

lấy Bằng Lái Xe quốc tế tại Việt Nam.



Các cơ quan tổ chức và phối hợp

• TẠI MỸ:

– Cơ quan MAST International  thuộc Trường ĐH bang 
Minnesota là cơ quan bảo trợ do Bộ Ngoại Giao Mỹ cho phép
tuyển Thực Tập Sinh quốc tế (TTS). Cơ quan này đã hoạt động
từ năm 1949 và đã tiếp nhận trên 8000 TTS từ 81 quốc gia.

– Cơ quan tiếp nhận là các cơ sở nông nghiệp/chăn nuôi cung
cấp cơ hội thực tập cho TTS mà Cơ quan Mast bảo trợ. 

– Vietnam Resource Group (Vietgroup) là Cơ quan điều phối
đại diện cơ quan MAST International trong việc quảng bá, 
phối hợp và theo dõi việc tuyển sinh tại Việt Nam và việc triển
khai chương trình tại Mỷ. 

• Tại VIETNAM:

– Vietgroup hiện hợp tác với một số các cơ quan có chức năng 
tại Việt Nam để quãng bá chương trình và tuyển sinh tại Việt
Nam.



PHỐI HỢP

Thực Tập
Sinh

Đối Tác
Vietgroup tại

Việt Nam

VIETGROUP

Cơ Quan Tiếp
Nhận tại Mỹ

MAST INT’L

Nhân viên MAST tại 

TP St. Paul, 

Minnesota

Hợp tác với ĐH Trà Vinh

Toan Tran từ ĐH Trà Vinh làm việc tại  Trang 

Trại Bò Sữa La Salle TP Fresno, CA

Du Do từ ĐH Nông Lâm TPHCM làm việc  tại 

Công Ty Cây Xanh Bergen’s , Minnesota



Qui trình đăng ký tham gia

Nộp đơn

Tìm hiểu thông tin

Thảo luận với gia đình

Ký Hợp đồng dịch vụ

NỘP ĐƠN

VIETGROUP phỏng vấn
trực tiếp hoặc qua mạng

(Skype).

Nộp phí đợt 1:100USD

Tìm kiếm cơ quan tiếp
nhận.

Nhận quyết định công

việc qua mẫu: DS 2019 và̀̀̀

DS 7002
Nộp phí đợt 2: 500USD

(Hoàn trà 50 % nếu bị từ
chối visa)

DS 2019 

Tư vấn chuẩn bị phỏng

vấn lấy visa loại J 1
NHẬN VISA

Nộp phí đợt 3: 
600USD

VIETGROUP đặt vé
máy bay 1500USD

Mua bảo hiểm y tế
1020USD

Thông báo MAST và
cơ quan tiếp nhận

Hướng dẫn chuẩn bị
khởi hành

Chuẩn bị Hành lý

Lên đường

Đến nước Mỹ

Đên phi trường
Minneapolis, bang 
Minnesota, Mỹ

Di chuyển đến TP St 
Paul,nơi cơ quan bảo
trợ MAST Intl.

Nộp phí cho MAST: 
1200USD.

Di chuyển dến nơi cơ
quan tiếp nhận

Huớng dẫn công việc
Sắp xếp chỗ ăn ở
Bắt dầu làm việc
Sau thời gian làm việc có

thể đăng ký học một học

kỳ tại ĐH Nông Nghiệp
bang Minnesota

Hoàn tất chương trình -
Du Lịch

TRỞ VỀ ViỆT NAM

Lưu ý: Thời gian để ứng viên có được nơi thực tập tùy thuộc vào việc cơ quan tiếp nhận đồng ý nhận TTS 

căn cứ vào khả năng ứng viên, nhu cầu của nơi tiếp nhận. Do đó, ứng viên nên kiên nhẫn và nên hiểu là số

TTS được chấp nhận cũng giới hạn và phải cạnh tranh với các ứng viên quốc tế khác.



WELCOME TO THE USA

Chào Mừng Thực Tập Sinh tại Mỹ

Sinh viên Việt Nam tham gia chương trình Thực tập tại Mỹ

do Vietgroup điều phối



WORK & LEARN

LÀM và HỌC

Nursery                                          Vegetable Farm

Working in a winery                                   In a green house



TRAVEL – DU LỊCH

Dương Dũng (from Thai Nguyen U. ) with a group of agricultural interns 

In Green Bay, Wisconsin

Travel & Make friends



Các yếu tố để được tham gia CT

Ngoài các yếu tố về học vấn, bằng cấp và tuổi tác, các yếu tố sau đây

rất là quan trọng trong việc ứng viên có được lựa chọn tham gia

chương trình đặc biệt này:

-Cá tính (personality) : cởi mở (open minded) - uyển chuyển

(flexible)– ham học hỏi (willing to learn) - làm việc chăm chỉ (hard 

working) - tinh thần tập thể (team work) - tự lập (independent) – tự

tin (self confidence)..

-Kinh nghiệm (experience): nhiều hoặc ít liên hệ đến ngành nghề

mà ứng viên muốn thực tập.

-Quan Tâm (interests) : ứng viên có thể đưa ra các bằng chứng

chứng minh sự quan tâm đến việc tham gia CT để phát triển nghề

nghiệp trong tương lai tại Việt Nam.

-Khả năng giao tiếp tiếng Anh: tạm đủ trong công việc thường

ngày…



Xin cám ơn

sự quan tâm của các Bạn



For more information, 

please contact :

Công Ty Nguồn Lực Việt Nam

Vietnam Resource Group

453 W. San Carlos St.,

San Jose, CA 95110

Tel.: 408-471-8749

Email: vietgroupusa@gmail.com


