
Tính đến năm 2012, Tập đoàn Mỹ Lan đã phối hợp với Khoa Hóa học Ứng dụng đào tạo 06 khóa học. Số 
lượng sinh viên đã và đang được đào tạo là 195 sinh viên. Tập đoàn Mỹ Lan đã tổ chức những buổi lễ tốt 
nghiệp trang trọng dành cho sinh viên các khóa 2007, 2008.
Về số lượng sinh viên tham gia Chương trình Co-op: tổng số lượng sinh viên ở các khóa 2007, 2008, 
2009, 2010 là 130 sinh viên. Trong đó, số sinh viên tham gia Chương trình Co-op là 96 sinh viên, chiếm 
tỷ lệ 74% tổng số sinh viên ở 04 khóa (*)

Chương trình Co-op tại Tập đoàn Mỹ Lan đã đạt những thành tựu và nhận được sự đánh giá cao từ các 
cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Tháng 10/2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm 
và tìm hiểu thêm về Chương trình Co-op tại Tập đoàn Mỹ Lan. Tháng 11/2011, Tập đoàn Mỹ Lan hân 
hoan chào đón đoàn của Ngài Toàn quyền Canada – ông David Johnston đến thăm, nhân chuyến công 
du của Ngài ở các nước Châu Á.  Sau khi tham quan Trung tâm nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Mỹ Lan 
và dây chuyền sản xuất của Công ty Sản xuất Vật tư Ngành in Mỹ Lan, Ngài Toàn quyền và các đại biểu 
đã tham dự buổi hội thảo về “ Đào tạo kỹ năng cho người lao động” với sinh viên Co-op đang làm việc 
tại đây. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong nước đã có những chuyến viếng thăm và tham khảo, 
học hỏi mô hình đào tạo này từ Tập đoàn Mỹ Lan.
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Hiện nay, số lượng sinh viên sau tốt nghiệp đã làm việc tại Tập đoàn Mỹ Lan là 32 sinh viên (*). Sinh viên 
sau khi tốt nghiệp đã có được kinh nghiệm cùng kỹ năng thực tế, có thể đáp ứng được yêu cầu công 
việc và năng động với nhiều vị trí khác nhau.

(*): Theo số liệu thống kê từ Bộ phận Nhân sự - Tập đoàn Mỹ Lan.

Trích chia sẻ từ: Nguyễn Thanh Sang, sinh viên 
tốt nghiệp khóa 2007 – Bộ phận: Kỹ Thuật. Nơi 
làm việc: MDS (Công ty Cổ phần Mỹ Lan)
“Mình tham gia Chương trình Co-op ngay từ 
năm học thứ 2 và hiện nay làm việc tại MDS, 
mình rất vui khi làm công việc yêu thích. Mình 
rất thích làm việc trong môi trường làm việc 
hiện đại, năng động tại Tập đoàn Mỹ Lan. Minh 
hi vọng trong tương lai, các em sinh viên khóa 
sau sẽ ngày càng tiến bộ và phấn đấu hơn nữa”.

Trích chia sẻ từ: Huỳnh Phúc Dương, sinh viên 
tốt nghiệp khóa 2008
“Chương trình Co-op giúp sinh viên tiếp xúc với 
môi trường làm việc tại Tập đoàn Mỹ Lan, có 
thêm thu nhập để lo chi phí học tập và cải thiện 
cuộc sống, đồng thời Tập đoàn Mỹ Lan cũng 
tạo một môi trường làm việc văn hóa, hiện đại, 
rèn luyện sinh viên có tác phong kỷ luật trong 
môi trường doanh nghiệp”

Trích chia sẻ từ: Tô Đình Thăng, sinh viên khóa 
2009 - Bộ phận: Hóa học chất lỏng – xử lý nước. 
Nơi làm việc: Công ty Sản xuất Vật tư Ngành in 
Mỹ Lan (MPM)
“Tham gia Chương trình Co-op tạo điều kiện 
cho em tiếp xúc với môi trường làm việc, thêm 
vào đó với phần lương nhận được sẽ hỗ trợ rất 
nhiều cho sinh hoạt hành tháng, lúc đầu em 
cũng còn bỡ ngỡ nhưng dưới sự hướng dẫn, 
em cũng dần quen với công việc, đi làm cũng 
khiến em tự tin hơn trong cuộc sống”

Trích chia sẻ từ: Danh Thị Thanh Nguyên, sinh 
viên khóa 2009 - Bộ phận: Hỗ trợ bán hàng. Nơi 
làm việc: Mylan Quang Điện Tử
“ Tham gia Chương trình Co-op, làm việc tại Tập 
đoàn Mỹ Lan, em có cơ hội học được nhiều vì kỹ 
năng mềm, học được cách giao tiếp, cách làm 
việc và được chỉ dạy nhiều về kinh nghiệm”

Trích chia sẻ từ: Sơn Thị Quỳnh Giao, sinh viên 
khóa 2009 – Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Mỹ 
Lan
“Em cảm thấy tham gia Chương trình Co-op 
làm cho em ngày càng có nhiều kinh nghiệm 
hơn, được làm việc với nhiều máy móc, thiết bị 
là một thuận lợi lớn khi tham gia nghiên cứu, 
làm việc. Em vẫn còn chưa hài lòng với bản 
thân và cần phải phấn đấu hơn nữa.”

Trích chia sẻ từ: Kim Vari, sinh viên khóa 2009- 
Bộ phận: sản xuất (dàn máy Extrusion). Nơi làm 
việc: Mylan Quang Điện Tử
“ Em học được nhiều về kỹ năng mềm, kinh 
nghiệm thực tiễn từ khi tham gia Chương trình 
Co-op. Em muốn gửi lời cảm ơn đến Chú Mỹ và 
Tập đoàn đã tạo cơ hội cho chúng em phát 
triển bản thân”


