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1. Khái quát về nước Đức
Thủ đô: Berlin
Dân số: 82,1 triệu người
Diện tích: 357.021 km2
Ngôn ngữ : Tiếng Đức, Tiếng Anh
CHLB Đức là một quốc gia liên bang gồm 16 bang nằm ở Trung Âu giáp với 9 quốc gia: Đan
Mạch, Ba Lan, CH Séc, Thụy Sỹ, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Áo và Luxembourg. Đức là quốc gia có nền
văn hóa phong phú, là trung tâm kinh tế quan trọng của Châu Âu .
ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
Đức là quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời nên đất nước con người Đức luôn toát nên vẻ đẹp lịch lãm, hiếu khách. Đến với nước Đức, bạn sẽ được học tập trong một môi trường trong sáng, sát với cuộc sống thực
tế. Trong thời gian thực tập bạn sẽ có cơ hội sang thăm các nước Châu Âu và tìm hiểu về nền văn hoá Châu Âu.
NỀN VĂN HÓA
Đức là nước có nền văn hóa truyền thống lâu đời và phong phú bậc nhất Châu Âu. Đầu tiên phải nói đến “Văn hóa đọc” là điểm đặc trưng của nền văn hóa Đức. Các hội chợ sách được tổ chức quanh năm, thư viện
Đức là nơi tuyệt vời nhất cho những người cần nghiên cứu. Ngoài ra, thể thao cũng được phát triển tại Đức, đặc biệt là bóng đá.
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
Theo tạp chí International Living, Đức là nước được xếp thứ 4 trên thế giới có chất lượng cuộc sống tốt nhất. Chất lượng bảo hiểm y tế, mức thu nhập việc làm cao .
NỀN GIÁO DỤC
Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, Đức là một quốc gia có nền văn hoá giáo dục được đánh giá cao vào loại nhất Châu Âu. Du học Đức tức là bạn đang hoà nhập vào thế giới của những người tiên phong nhất trong
chuyên ngành mà bạn lựa chọn.
Đến với nước Đức bạn sẽ được học tập trong một môi trường trong sáng, sát với thực tế cuộc sống. Nước Đức với thế mạnh về các ngành kỹ thuật , công nghiệp …. Trong thời gian học tập bạn có nhiều cơ hội du
lịch trải nghiệm các nước Châu Âu và tìm hiểu về nền văn hoá , văn minh Châu Âu.
MÔ HÌNH ĐÀO TẠO :
Sinh viên – học sinh được đào tạo theo mô hình đào tạo kép , đây là mô hình đào tạo ưu việt của chính phủ Đức và được đào tạo theo yêu cầu và nhu cầu của doanh nghiệp . Đây là mô hình liên kết dào tạo giữa nhà
trường và doanh nghiệp ( 70% thực hành – 30% lý thuyết ) .Việc thực hành tại doanh nghiệp nơi mà sau này sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhận làm việc ngay , điều này đồng nghĩa ngày đầu tiên đi học , sinh viên đã
được đi làm tại doanh nghiệp tương lai của mình .
SAU KHI TỐT NGHIỆP :
Lương tối thiểu : 2.500 euro/ tháng trở lên , chưa tính thời gian làm ngoài giờ . ( làm ngày lễ được tính 200% lương và không bị tính thuế )
Được định cư lâu dài tại Đức sau 5 năm
KHÍ HẬU
Về khí hậu, nước Đức nằm trong vùng ôn đới lạnh gió Tây giữa Đại Tây Dương và khí hậu lục địa phía Đông. Hiếm khi xảy ra chênh lệch lớn về nhiệt độ. lượng mưa trải suốt các mùa trong năm. Nhiệt độ trung
bình mùa đông dao động từ 1,5oC ở vùng đồng bằng đến -6oC trên vùng núi. Nhiệt độ trung bình của tháng 7 là 18oC ở đồng bằng là 20oC trong các thung lũng kín . Những vùng khí hậu ngoại lệ là các vùng thượng
lưu sông Rhein có khí hậu rất ôn hòa, vùng thượng Bayern chịu ảnh hưởng của khí đoàn gió Nam khô nóng từ dãy Alpen và vùng Harz chịu ảnh hưởng của những đợt gió mạnh, mùa hè lạnh -mùa đông nhiều tuyết.
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2. Các chương trình du học nghề tại Đức
A. DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG

B. THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG :
* DU HỌC NGHỀ ĐỀU DƯỠNG 2 + 2
* CHUYỂN ĐỔI CÔNG NHẬN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG CĐ – ĐH VIÊT NAM

C. DU HỌC NGHỀ - TIẾNG ĐỨC B1

D. THỰC TẬP SINH –LÀM VIỆC TẠI ĐỨC – TIẾNG ĐỨC A2

www.duhocidc.edu.vn

A. DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG- Tiếng Đức B1

Do dân số ngày càng già hóa, nước Đức cần một lực
lượng lao động lớn trong ngành điều dưỡng. Nhân lực
người Đức hoặc nhân lực tuyển từ các nước Châu Âu
hiện không đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội Đức. Cánh
cửa sang Đức du học nghề Điều Dưỡng vì vậy đã mở
rộng hơn rất nhiều cho học sinh tới từ các nước thứ 3,
trong đó có Việt Nam.
Mức lương cho các đều dưỡng viên mới ra trường
dao động từ 1,000 – 1,200 Euro/tháng. Mức lương
này chưa bao gồm các phụ cấp như làm thêm, làm
vào cuối tuần, ngày lễ hay thưởng.
Do điều dưỡng là một ngành thiếu nhân lực trầm
trọng tại Đức, các bạn gần như chắc chắn sẽ tìm được
việc sau khi học xong, Phần lớn các chủ lao động nơi
bạn thực hành nghề sẽ muốn nhận và giữ các bạn ở
lại làm việc luôn. Dĩ nhiên, điều này còn phụ thuộc
vào năng lực, thái độ,……của mỗi cá nhân.

Điều dưỡng là nghề thiếu nhân lực nên
việc xin việc, ở lại định cư tại Đức là dễ
dàng.

Đây cũng là nghề có mặt bằng trả lương
cao so với các nghề khác, và đang ngày
càng tăng lên.

Đây là một reglementierter Beruf (nghề
được quy định chặt chẽ bởi nhà nước,
trong đó không chỉ có bộ giáo dục mà
còn có bộ y tế).

FB/duhocidc

B. THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG
Đối với chương trình điều dưỡng thông thường, mức trợ cấp của các bạn thay đổi từ khoảng 800 Euro – 1,100 Euro/ tháng tùy theo từng năm học.
Chương trình điều dưỡng viên chuyển đổi: dành cho những bạn đã hoàn thành chương trình học Cao đẳng hoặc Đại học ngành Điều dưỡng tại Việt Nam
(tức chương trình học phải kéo dài từ 03 năm trở lên, những bạn chỉ có bằng Trung cấp điều dưỡng sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Mức

trợ

cấp

:

bạn

sẽ

nhận

được

2,100

Euro

mỗi

tháng

trong

suốt

14

tháng

học

chuyển

đổi.

Kinh nghiệm dành cho các bạn quan tâm chương trình này là Ứng viên cần tìm một Trung tâm đào tạo tiếng Đức tốt để giúp bạn tiết kiệm được tối đa
thời gian học tiếng Đức. Giúp bạn đạt được tiếng Đức trình độ B1 nhanh chóng, hiệu quả để có thể giao tiếp và học tập tốt hơn. Để không mất nhiều thời gian
tìm kiếm bạn hãy tìm đến trung tâm tư vấn du học uy tín, chi phí hợp lý. Với một trung tâm uy tín, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tài chinh.
Học nghề miễn phí 3 năm .
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C. DU HỌC NGHỀ - Tiếng Đức B1
Nước Đức từ lâu đã nổi tiếng với hệ thống giáo dục có tính thực hành cao. Học sinh ở
Đức ngay từ hết lớp 4 đã được lọc và phân nhánh vào các hệ thống giáo dục khác nhau.
Những học sinh giỏi sẽ vào Gymnasium (trường chuyên) học hết lớp 12 thì thi Abitur

Khả năng đậu visa cao

và vào trường đại học. Các học sinh yếu hơn sẽ vào học tại Realschule hoặc

Hauptschule. Ở tuổi 16 các bạn đã có thể bước vào học nghề và tốt nghiệp đi làm ở tuổi

Tiết kiệm chi phí học tập

18, 19. Việc định hướng nghề nghiệp từ sớm và học mang tính thực hành cao đã giúp
làm giảm rất nhiều gánh nặng cho xã hội.
Chương trình học nghề bao gồm 2 cấu phần: học lý thuyết và thực hành. Các trường
dạy nghề sẽ có trách nhiệm trong việc đào tạo lý thuyết cho học viên, trong khi đó các

Tạo điều kiện cho những học sinh mong muốn có nghề ngay sau tốt
nghiệp THPT
Chất lượng đào tạo hàng đầu & được miễn phí đào tạo 3 năm

công ty, nhà hàng – khách sạn, bệnh viện – trại dưỡng lão….sẽ có trách nhiệm trong
việc đào tạo thực hành cho học viên. Cách thực hành tốt nhất là làm việc thật, ở môi
trường thật, dưới sự giám sát của nhừng người có chuyên môn. Do làm việc thật nên

Có việc làm sau khi tốt nghiệp

học viên sẽ được trả lương, đây cũng là đặc điểm nổi bật của du học nghề tại Đức.

Đảm bảo quyền lợi , bảo hiểm , an sinh xã hội .
Các ngành nghề đào tạo B1 :
 Nghề xây dựng – Nghề điện – Nghề cơ khí – Điều khiển thiết bị điện – Nghề Logistic
 Nghề chuyên ngành khách sạn – nhà hàng : Hospitality

Cơ hội được định cư tại Đức sau 5 năm & được bảo lãnh gia đình

 Nghề đầu bếp
 Nghề điều dưỡng
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D. THỰC TẬP SINH – Tiếng Đức A2
Chương trình du học nghề tại CHLB Đức đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn sinh viên Việt Nam. Từ tháng 3/2020, thay vì yêu cầu bằng B1 như trước đây,
hiện chương trình thực tập sinh tại Đức, chỉ yêu cầu tối thiểu có bằng tiếng Đức A2. Đây thật sự là tin vui và cơ hội lớn cho nhiều bạn sinh viên Việt Nam đã tốt
nghiệp trung cấp hoặc cao dẳng nghề & có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên .
Ưu điểm du học nghề tại Đức với bằng A2

Danh mục ngành nghề tại Đức với bằng A2

1. Rút ngắn thời gian đến Đức:
Thay vì thời gian học tiếng Đức chương trình B1 khéo dài 7-9 tháng. Với
chương trình A2, bạn có thể rút ngắn thời gian học tiếng Đức tại Việt Nam. Có thể
xin Visa đến Đức luôn, không phải chờ đợi đến khi có được bằng B1 như trước
kia.

1. Các ngành nghề tuyển dụng :
• Ngành Điện : Điện lạnh - điện dân dụng - điện tử -điện công nghiệp .
• Ngành Cơ khí : kỹ thuật cơ khí – công nghệ chế tạo – thợ hàn – thiết kế chế
tạo - Gia công cắt gọt kim loại – cơ khí chế tạo
• Ngành xây dựng : Thợ xây – thợ nề - thợ lát gạch men - thợ trang trí nội thất
• Du lịch - ẩm thực – dịch vụ : chuyên viên khách sạn – nhà hàng & Đầu bếp
• Nhóm nghề IT : IT – IT for cloud system ( có thể sử dụng tiếng Anh )

2. Học và thi B1 sẽ đạt hiệu quả cao hơn:
Khi học B1 tại Đức, các bạn được học và tương tác trực tiếp với người bản xứ. 2. Sinh viên cần lưu ý : :
Như các bạn đều biết việc học ngoại ngữ tốt nhất khi có môi trường thực hành.  Sinh viên được đi làm ngay khi đến Đức
Đây chính là ưu điểm vượt trội của chương trình học nghề với bằng tiếng Đức A2. • Nếu sinh viên muốn lấy được bằng nghề tại Đức : sinh viên cần phải học
thêm tiếng Đức , và phải có bằng B2 tiếng Đức . Điều này đồng nghĩa với
Bạn được học tiếng Đức miễn phí ngay trên nước Đức.
việc nếu chọn phương án sang Đức khi mới có bằng A2 thì học viên sẽ phải
học song song khoá B2 trong thời gian học nghề để có thể đạt đủ điều kiện ra
3. Thích nghi với nước Đức nhanh hơn:
trường. Điều này sẽ đem lại không ít áp lực khi các bạn vừa phải đi thực tập,
Đây cũng chính là thuận lợi lớn với các bạn. Trong thời gian học tiếng, các bạn
học chuyên ngành và học tiếng Đức cùng một lúc. Tuy nhiên nếu bạn muốn
sẽ có cơ hội thích nghi với môi trường nhọc tập và làm việc , văn hoá Đức nhanh
có bằng cấp và định cư tại Đức , thì việc hoàn thiện tiếng Đức cũng không
hơn. Gạt bỏ được nhiều khó khăn bỡ ngỡ khi vào học nghề.
khó và là yếu tố cần thiết phải hoàn thành trong thời gian học nghề, thực tập .
• Ngôn ngữ là việc học & môi trường thực tập hàng ngày . Các bạn sinh viên
cần tận dụng cơ hội ngay khi đặt chân đến Đức
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3. Điều kiện tham gia
DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG

THỰC TẬP SINH ĐIỀU DƯỠNG

•
•
•

Nam, Nữ có độ tuổi từ 18 đến 30
Có bằng tốt nghiệp THPT trở lên
Có chứng chỉ tiếng Đức B1



•

Sức khỏe tốt, không mắc bệnh
truyền nhiễm,…
Không vi phạm pháp luật
Sau khi qua Đức học tiếng Đức
B2 . Sau khi có B2 thì mới chính
thức học nghề điều dưỡng .



•
•







Nam, Nữ (không giới hạn tuổi và
tình trạng hôn nhân)
Đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại
học chuyên ngành điều dưỡng
Có kinh nghiệm tối thiểu 9 tháng
làm việc hoặc có chứng chỉ hành
nghề
Có chứng chỉ tương đương tiếng
Đức B1 =)) sinh viên sẽ được đào
tạo tiếng Đức B1 tại Việtnam .
Sức khỏe tốt, không mắc bệnh
viêm gan B, C, các bệnh truyền
nhiễm…
Không vi phạm pháp luật.

DU HỌC NGHỀ - CHƯƠNG
TRÌNH B1

THỰC TẬP – CHƯƠNG TRÌNH A2

Nam, Nữ có độ tuổi từ 18 đến 30
Có bằng tốt nghiệp THPT trở lên
Có chứng chỉ tiếng Đức B1
Sức khỏe tốt, không mắc bệnh
truyền nhiễm,…
 Không vi phạm pháp luật

 Nam, Nữ có độ tuổi từ 18 đến 40
 Có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao
đẳng nghề hệ 2 năm trở lên
 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc
đúng chuyên ngành
 Có chứng chỉ tiếng Đức A2
 Sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền
nhiễm,…
 Không vi phạm pháp luật
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4. Quyền lợi khi tham gia
DU HỌC NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Học nghề miễn phí 3 năm
Trợ cấp học nghề 1,000 – 1,200 Euro/tháng
( 28 – 34 triệu / tháng )
Được hưởng lương 2,800 – 3,500
Euro/tháng sau khi công nhận bằng nghề (
78 – 98 Triệu / tháng )
Miễn phí học tiếng Đức B2
Được đi làm 10 tiếng/tuần trong thời gian
học B2~ 450 Euro/tháng (13 triệu / tháng)
Được hỗ trợ và tư vấn miễn phí 3 năm học
nghề
Chứng minh tài chính 2.400 Euro/ 6 tháng
khi qua Đức và mở tài khoản ngân hàng tại
Đức theo quy định của chương trình .
Đảm bảo 100% có việc làm tại Đức ngay sau
khi ra trường
Được hưởng mọi chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép,
BHYT, BHXH theo quy định của pháp luật
Cơ hội định cư lâu dài tại CHLB Đức (sau 5
năm học tập - làm việc)
Được làm việc tại môi trường chuyên nghiệp
Ưu đãi: Tặng 1,000 Euro khi học viên có
ngay chứng chỉ B1 ( đển khi có thông báo
mới )

www.duhocidc.edu.vn
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DU HỌC NGHỀ - Tiếng Đức B1

THỰC TẬP SINH 2+ 2 :

Học viên được làm việc ổn định và có cơ hội định
cư lâu dài tại CHLB Đức

Trợ cấp học nghề 1,000 – 1,200 Euro/tháng ( 28 –
34 triệu / tháng )

Được hưởng lương 2,800 – 3,500 Euro/tháng sau
khi công nhận bằng nghề ( 78 – 98 Triệu / tháng )

Chứng minh tài chính 5.000 Euro/ 6 tháng khi
qua Đức và mở tài khoản ngân hàng tại Đức theo
quy định của chương trình .

Được hưởng mọi chế độ, phúc lợi xã hội theo quy
định của CHLB Đức.

Được học miễn phí B2 tại Đức

Được tăng lương hàng năm theo luật lao động Đức

Được đón gia đình đoàn tụ sau 1 năm theo luật của
CHLB Đức
CHUYỂN ĐỔI BẰNG ĐIỀU DƯỠNG

Bằng cao đẳng ,đại học chuyên ngành điều dưỡng
của VN được công nhận tại Đức .

Năm đầu tiên có lương tối thiểu 2,000 – 2,400
Euro/tháng (~56 – 68 triệu đ / tháng).

Được hưởng lương 2,800 – 3,500 Euro/tháng sau
khi công nhận bằng ( 78 – 98 Triệu / tháng )

Được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ phục vụ quy trình
công nhận và chuyển đổi bằng cấp

Được hưởng mọi chế độ, phúc lợi xã hội theo quy
định của CHLB Đức.

Được học miễn phí B2 tại Đức

Được tăng lương hàng năm theo luật lao động Đức

Được đón gia đình sang đoàn tụ ngay năm đầu tiên

 Học nghề miễn phí 3 năm
 Được hỗ trợ và tư vấn miễn phí 3
năm học nghề
 Đưa đón miễn phí tại sân bay
 Trợ cấp học nghề 947 – 1,400
Euro/tháng ( 22 – 40 triệu/ tháng )
 Sau khi tốt nghiệp lương khoảng
2,200 – 3,500 Euro/tháng ( 60 – 100
triệu /tháng ) chưa kể làm thêm .
 Đảm bảo 100% có việc làm tại Đức
ngay sau khi ra trường
 Được hưởng mọi chế độ phúc lợi xã
hội như người Đức
 Cơ hội định cư lâu dài tại CHLB
Đức (sau 5 năm học tập và làm việc)
 Được bảo lãnh gia đình qua thăm &
đoàn tụ .
 Được làm việc tại môi trường
chuyên nghiệp

THỰC TẬP SINH – Tiếng Đức A2











Mức lương thấp nhất 2,300 euro/tháng
trở lên ( 65 triệu /tháng)
Mức cao nhất : 120 triệu / tháng
Được đảm bảo có việc làm & ký hợp
đồng lâu dài
Có quyền lưu trú để đi lại tự do trong
khối Schenken ( khối EU )
Được định cư lâu dài tại CHLB Đức
(sau 5 năm )
Được đón gia đình sang đoàn tụ : Vợ chồng – con
Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội
như người Đức.
Được nghỉ phép : 25 – 30 ngày / năm
Thời gian làm việc : 32-40 tiếng / tuần (
được quyền làm thêm ngoài giờ )
Được đưa đón tại sân bay

5. Hồ sơ đăng ký
DU HỌC ĐIỀU DƯỠNG
•
•
•
•
•
•
•

Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của địa
phương ).
Chứng chỉ tiếng Đức B1 (nếu chưa
có, sẽ được đào tạo).
Bằng tốt nghiệp THPT trở lên.
Học bạ THPT
Hộ chiếu và 06 ảnh 3,4x4,5 (chụp
theo tiêu chuẩn của Đại sứ quán).
Giấy tờ liên quan đến quá trình làm
việc cũng như công việc hiện tại
(nếu có).
Có sức khoẻ
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Hộ chiếu
Giấy khai sinh
Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại
học điều dưỡng
Bảng điểm cho khoá học cao đẳng
hoặc đại học điều dưỡng.
Chương trình khung hoặc Tổng hợp
nội dung đào tạo hệ cao đẳng/đại
học điều dưỡng.
Xác nhận thực tập trong quá trình
học cao đẳng/đai học điều dưỡng
(từ 9 tháng trở lên)
Lý lịch tự thuật bằng tiếng Đức
theo qui chuẩn của Đức.
Bằng tiếng Đức B1
Xác nhận, đánh giá nhân sự của
doanh nghiệp nơi ứng viên đã từng
làm việc.
Có sức khoẻ

DU HỌC NGHỀ - Tiếng Đức B1

THỰC TẬP SINH – Tiếng Đức A2

 Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận
của địa phương ).
 Chứng chỉ tiếng Đức B1 (nếu
chưa có, sẽ được đào tạo).
 Bằng tốt nghiệp THPT trở lên.
 Học bạ THPT
 Hộ chiếu và 06 ảnh 3,4x4,5
(chụp theo tiêu chuẩn của Đại
sứ quán).
 Giấy tờ liên quan đến quá trình
làm việc cũng như công việc
hiện tại (nếu có).

 Sơ yếu lý lịch.
 Chứng chỉ tiếng Đức A2 (nếu chưa có,
sẽ được đào tạo).
 Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng,
Đai học (cùng chuyên ngành)
 Hộ chiếu và 06 ảnh 3,4x4,5 (chụp theo
tiêu chuẩn của Đại sứ quán).
 Giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc
cũng như công việc hiện tại (nếu có).
 Xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 1
năm đúng chuyên ngành học .

FB/duhocidc

QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC

FB/duhocidc

IDC VIETNAM – ĐẾN LÀ HÀI LÒNG
IDC Vietnam hỗ trợ tích cực và chuyên nghiệp nhằm giúp Quý khách tiết kiệm tối đa thời gian, tiền
của, luôn đảm bảo uy tín, tôn vinh sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu……..

Hướng dẫn thủ tục xin visa đơn giản, nhanh chóng với tỷ lệ thành công cao nhất
Liên hệ xin học bổng ở trường và các tổ chức giáo dục uy tín, nổi tiếng
Lựa chọn chương trình phù hợp với tài chính, khả năng và nguyện vọng của học sinh
Định hướng du học nghề tại Đức và các nước trong khối EU .
Hướng dẫn và hỗ trợ chứng minh tài chính
Hỗ đặt vé máy bay giá rẻ , an toàn , chính xác .
Tư vấn và hỗ trợ HSSV và phụ hunh trong suốt quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài
: visa du lịch, gia hạn visa, chuyển đổi visa , ….
Tư vấn & định hướng gói Đầu tư giáo dục tại các nước
Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt trong quá trình học và làm việc tại nước ngoài….
www.duhocidc.edu.vn

IDC VIETNAM – Chắp cánh cho sự thành đạt
idcvietnam@idcedu.vn

Duhocidc

duhocidc.edu.vn

TheIDCVietNam

Hotline: 0788866618 ( Mr Hưng ) – 0903375111 ( Mr Trí )
VĂN PHÒNG CHÍNH

Chi nhánh Đà Nẵng

Chi nhánh Hà Nội

180 Nguyễn Đình Chính – Phường 11

63 Lê Đình Lý – Quận Thanh Khê

Quận Phú Nhuận – HCM

- Đà Nẵng

Số 5 ngõ 192 Quán Thánh – Quận Ba
Đình – Hà Nội

Tel: (028) 39.972.838 – (028).39.972.938

Tel: (0236) 3.566.367

Tel: (028) 39.972.838

