


NỘI DUNG

1. Giới thiệu Chương trình phát triển Nhân Tài Số.

2. Chứng nhận nghề nghiệp của Google.

3. Hoạt động hỗ trợ người học.



Giới thiệu chung



Chương trình 
phát triển Nhân 

tài Số



Chương trình mang lại những gì?

Phát triển 
Nhân tài số

Trang bị kiến thức công nghệ mới nhất thông qua việc 
đào tạo và cấp chứng nhận nghề nghiệp.

Mang lại cơ hội làm việc trong lĩnh vực công nghệ số. 



Phát triển cùng Google

Đối tượng được xét nhận học bổng

80%

Sinh viên trường
Đại học, Cao đẳng, Trường Nghề

Tăng khả năng được tuyển dụng khi 
tốt nghiệp.

20%

Người tìm việc
Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng để 
tăng khả năng được tuyển dụng.

20,000
học bổng 
toàn phần



Lợi ích của chương trình

BỔ SUNG KIẾN THỨC NGUỒN CUNG NHÂN 
TÀI SỐ TRUYỀN CẢM HỨNG TÁC ĐỘNG KINH TẾ

Mở khóa cơ hội việc làm cho 
hơn 500 nghìn nhân tài số

Hỗ trợ và thúc đẩy tăng 
trưởng việc làm, tăng 

trưởng kinh tế tại Việt Nam.

Lan tỏa SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH 
CỰC thông qua các câu 

chuyện thành công sau khi 
hoàn thành khoá học.

Tiếp cận những kiến thức 
công nghệ mới nhất



Chứng Nhận
Nghề Nghiệp
của Google



Tổng quan
- Các khóa học được giảng dạy và cung cấp Chứng nhận nghề nghiệp của 
Google trong Chương trình: IT, Phân tích dữ liệu, Thiết kế UX, Quản lí dự án
- Khóa học được khuyến khích hoàn thành trước và có tài liệu bổ trợ bằng 
tiếng Việt: IT Support và Data Analytics 
- Thời gian trung bình để hoàn thành khóa học và nhận Chứng nhận: 6   
tháng
- Tiêu chí tham gia khóa học: Không yêu cầu bằng cấp hoặc kinh nghiệm 
liên quan, chỉ cần người học có đam mê về chủ đề khóa học và có kỹ năng 
tiếng Anh đủ để hiểu và hoàn thành khóa học.
- Khóa học được phát triển và giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia uy tín của 
Google
- Phương thức học tập: Học trực tuyến trên Coursera.org và chú trọng 
phương pháp tự nghiên cứu và thực hành

Project 
Management *

UX
Design*

IT Support

Data 
Analytics

Có bộ tài liệu bổ trợ 
bằng tiếng Việt



Khóa học
trọng điểm
năm 2022

Có bộ tài liệu bổ trợ bằng 
tiếng Việt



Khóa học
trọng điểm
năm 2022



Video tóm tắt khóa học

Cộng đồng Học với Chuyên gia Google Dự lễ tốt nghiệp được tổ chức bởi Google

Chương trình thực tập Chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng 

Kết nối Nhà tuyển dụng

Hoạt động hỗ trợ người học


