TẬP ĐOÀN MỸ LAN
Chương trình Co-op

Chương trình Co-op là chương trình đào tạo liên kết giữa Tập đoàn Mỹ Lan và Trường Đại học Trà Vinh.
Đây là mô hình đào tạo nguồn nhân lực được Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập
đoàn Mỹ Lan, áp dụng từ Trường Đại học Concordia (Montreal, Canana) – nơi ông theo học cử nhân và
thạc sĩ. Hiện nay, nhiều nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới đang áp dụng chương trình Co-op
vào đào tạo và đạt hiệu quả rất cao như: Canada (Trường Đại học Concordia, Trường Đại học Waterloo,..),
Hoa Kỳ (Trường Đại học Cincinnati, Trường Đại học Drexcel),…

Sinh viên tham gia chương trình Co-op (*) để
vào làm việc tại Tập đoàn Mỹ Lan trải qua quá
trình nộp hồ sơ để được phỏng vấn. Kết quả
xem xét dựa trên trình độ, kết quả học tập,
động lực, phẩm chất của sinh viên và nhiều
yếu tố khác. Sinh viên làm việc tại Tập đoàn
Mỹ Lan sẽ nhận được những ưu đãi sau: nhận
lương 2 triệu đồng/tháng; thời giờ làm việc
(40 giờ/tuần); tiếp cận với công nghệ cao
cùng thiết bị, máy móc tiên tiến; sinh viên làm
việc cùng với các kỹ sư tại Tập đoàn Mỹ Lan khi
tham gia nghiên cứu, sản xuất dưới hình thức
nhóm. Qua đó sinh viên sẽ được tìm hiểu, học
hỏi và tích lũy nhiều kiến thức và kinh nghiệm.
Với một môi trường làm việc hiện đại và năng
động, Tập đoàn Mỹ Lan còn thực hiện nhiều
chính sách ưu đãi đối với sinh viên Co-op:
đồng phục, cơm trưa, các phong trào thể dục
- thể thao (tennis, thể hình, bóng đá, bóng
bàn,…).

Song song đó, Chương trình Co-op còn hướng đến việc rèn luyện tác phong, trau dồi tính kỷ luật trong
môi trường làm việc doanh nghiệp cũng như nâng cao sự năng động, giúp sinh viên có được tự tin trong
cuộc sống ,và sau khi tốt nghiệp có thể nắm bắt được cơ hội nghề nghiệp.
Nhận biết được tình hình thực tế về nguồn nhân lực tỉnh nhà còn hạn chế kinh nghiệm chuyên môn,
năng lực cũng như kỷ luật chưa phù hợp với môi trường công nghiệp, điều này sẽ là khó khăn cho việc
đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho Tập đoàn Mỹ Lan, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã quyết tâm
liên kết với Trường Đại học Trà Vinh thành lập nên Khoa “Hóa học ứng dụng chất dẻo linh hoạt và vật liệu
Nano” (Khoa Hóa học Ứng dụng) và áp dụng chương trình Co-op vào đào tạo. Hiện nay, ông đang là
Trưởng Khoa của Khoa Hóa học Ứng dụng. Đây là một ngành mới ở Việt Nam nhưng khả năng ứng dụng
vào thực tế lại đa dạng trong các ngành: nghiên cứu phát triển vật liệu mới, in ấn, bảo vệ môi trường,
công nghệ quang điện tử…những lĩnh vực đang có hướng phát triển vô cùng to lớn.

Hiện nay, nhằm phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho quá trình phát triển những lĩnh vực đầu tư mới,
Tập đoàn Mỹ Lan đang xúc tiến phối hợp với Trường Đại học Trà vinh đào tạo chuyên ngành về Quang –
Cơ điện tử, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng Chương trình Co-op trong liên kết đào tạo để hình thành nên
nguồn lao động trẻ, tri thức, có năng lực và kinh nghiệm cho Tập đoàn Mỹ Lan cũng như doanh nghiệp
trong cả nước.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ
Sinh ngày 2-9-1956 tại làng Thanh Mỹ, huyện Châu Thành,
tỉnh Trà Vinh.
Nhà khoa học: Tiến sĩ Trung tâm Nghiên cứu khoa học năng
lượng và vật liệu INRS-Energie et Materiaux, Varennes,
Quebec (Canada). Đã có hơn 100 bằng phát minh được
nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.
Các giải thưởng khoa học: IBM-Invention Achievement
Award (1994), Sun Chemical - Inventor Award (1995, 1996,
1997), Dianippon Ink and Chemicals - Silver Award for CTP
Technology (1997) v.v...
Nhà đầu tư: - Chủ tịch công ty American Dye Source, Inc,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mỹ Lan (Công ty Cổ
phần Mỹ Lan, Công ty Sản xuất Vật tư Ngành in Mỹ Lan,
Mylan Quang Điện Tử)

