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MIỀN BẮC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN MIỀN NAM

 C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

 Số 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

 Số 20B Lĩnh Nam, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

 Phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP Hà Nội

 Số 64, Đình Hương, ĐôngCương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

 Đường Hồ Tông Thốc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 Số 69, ĐoànHữu Trung, phường Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP ĐàNẵng

 Số 556, Lê Duẩn, P. Eatam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 Trường cao đẳng phát thanh - truyền hình II
(College VOV) - Số 1 ĐHT27, phường Đông
Hưng Thuận, quận 12, TP HCM

 874 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP HCM



TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

(EMICO-VOV)

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI 

(LABCO., JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH TIẾN BỘ QUỐC TẾ EK

(EK ALL., JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KINH BẮC

(KBC)

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

(ASIA-EDU)

Sau hơn 20 năm được Bộ lao động thương binh và xã

hội cấp phép đưa người Việt Nam đi học tập và làm việc

tại nước ngoài, chúng tôi đã chứng kiến quá trình thay đổi

tích cực về tiêu chuẩn tiếp nhận nhân sự của các đối tác

nước ngoài cũng như sự thay đổi về nhận thức, trình độ

của thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường lựa chọn sự

nghiệp. Đây có lẽ là một quá trình thay đổi tất yếu trong

một thế giới hội nhập, cạnh tranh cung cầu về nguồn nhân

lực phù hợp với xu thế phát triển của xã hội Việt Nam

chúng ta nói riêng và thế giới nói chung.

Sau hơn 20 năm mở cửa và phát triển, nguồn nhân lực

Việt Nam được các đối tác nước ngoài, điển hình là Nhật

Bản, Đài Loan đánh giá rất cao. Số lượng người Việt Nam

chúng ta tham gia hai thị trường này luôn phát triển mạnh,

số người xuất cảnh năm nay cao hơn năm trước. Nguồn

nhân lực được đào tạo bài bản từ các trường trung cấp,

cao đẳng, đại học, có trình độ tay nghề, có vốn ngoại ngữ

được các tập đoàn đối tác nước ngoài đánh giá cao, với

minh chứng là thu nhập của họ cao hơn nhiều so với

nguồn nhân lực phổ thông chưa qua đào tạo nghề cũng

như văn hoá, tác phong công nghiệp.

Với khát khao, mong muốn nâng cao vị thế người Việt

Nam trên thị trường lao động quốc tế, củng cố uy tín,

thương hiệu của Tập đoàn với đối tác nước ngoài, thời

gian qua chúng tôi đã không ngừng cải tiến cơ cấu tổ

chức, thay đổi mô hình hoạt động, vận dụng hiệu quả giá

trị truyền thống với công nghệ cho chiến lược phát triển

nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng cho thị trường

truyền thống Nhật Bản, Đài Loan và từng bước mở rộng

tới các thị trường khác./.

TS. Nguyễn Thành Kính

Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN

LỜI NÓI ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V10

TRUNG TÂM DU HỌC EMICO-VOV

CÔNG TY CỔ PHẦN KING JAPAN

(KING JAPAN)

EK ALL
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GIỚI THIỆU

Tập đoàn EK với tên giao dịch quốc tế là EKGROUP, tiền

thân là trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài trực

thuộc Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình

thông tin EMICO - Đài Tiếng Nói VN, được Bộ lao động

cấp phép đưa người Việt Nam đi học tập và làm việc tại

nước ngoài từ năm 1999, với các đơn vị thành viên:

EMICO VOV, LABCO, EK, KBC, ASIA EDU, V10…

Giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên

Việt Nam tìm kiếm cơ hội

giao lưu, học tập và hội

nhập quốc tế, thay đổi vận

mệnh, hướng tới tương lai

tốt đẹp nhất.

Kế thừa, phát huy những tinh

hoa của văn hóa truyền

thống, giá trị con người và

đạo đức nghề nghiệp, ứng

dụng công nghệ trong công

tác phát triển, đổi mới tổ

chức, hội nhập quốc tế.

Trở thành tổ chức liên

minh xúc tiến, phát

triển giáo dục, đào tạo

và hướng nghiệp cho

thế hệ trẻ Việt Nam hội

nhập quốc tế

SỨ MỆNH TẦM NHÌN GIÁ TRỊ CỐT LÕI“

”
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MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

EKGROUP là một tổ chức có

mạng lưới chi nhánh và văn

phòng đại diện trên khắp các tỉnh

thành cả nước.

EMICO VOV và LABCO tự hào là

hai đơn vị thành viên của Tập

đoàn nằm trong số 10 doanh

nghiệp đầu tiên trên cả nước

được Bộ lao động và thương binh

xã hội cấp phép hoạt động đưa

người Việt Nam đi học tập và làm

việc tại nước ngoài. Tiếp bước

thành công của Tập đoàn, EK ALL

là doanh nghiệp đầu tiên của Việt

Nam được Hiệp hội kiến thiết toàn

Nhật Bản lựa chọn cấp phép triển

khai “Chương trình kỹ năng đặc

định kiến thiết số một” tại Việt

Nam bắt đầu từ 2021.

Với tầm nhìn chiến lược, “Dĩ nhân

vi bản”, EKGROUP đang xúc tiến

đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức

giáo dục nghề nghiệp để hỗ trợ

người Việt Nam trang bị các kiến

thức về văn hóa, kỹ năng tay nghề

trước khi tham gia vào thị trường

lao động quốc tế.

MẠNG LƯỚI

HOẠT ĐỘNG
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EKGROUP luôn không ngừng nỗ lực cải

tiến, nâng cao khả năng thẩm định, giám

sát, đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo

nghề của các tổ chức trực thuộc, tổ chức

liên kết hợp tác. Liên tục đổi mới, tiếp thu

kinh nghiệm thực tiễn, chuyển giao công

nghệ từ đối tác nước ngoài để hỗ trợ cho

các tổ chức giáo dục nghề nghiệp trong

nước, nhằm duy trì ổn định số lượng, chất

lượng nguồn nhân lực trong kế hoạch cung

ứng cho đối tác của Tập đoàn.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
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EKGROUP tự hào là đơn vị duy

nhất đưa kỹ năng vi tính văn

phòng và thuyết trình vào nội

dung giảng dạy, 100% giáo viên

sử dụng giáo án điện tử...

Học viên được học tập trong môi

trường trang bị đầy đủ thiết bị

dạy học như máy chiếu, tivi, máy

tính,.. được sử dụng các tiện ích

như hệ thống siêu thị EK MART,

ký túc xá hiện đại cùng Nhà ăn

theo phong cách Nhật Bản...

MÔI 

TRƯỜNG 

HỌC TẬP VÀ 

SINH HOẠT
HOẠT ĐỘNG 

NGOẠI KHÓA

Với kim chỉ nan “Xác định học viên là

trọng tâm, là ưu tiên số 1 và là mối

quan tâm lớn nhất của Doanh nghiệp”.

EKGROUP đã luôn tạo cho học viên một

sân chơi lành mạnh, cơ hội phát triển bản

thân, thể hiện khả năng giao tiếp, thuyết

trình và năng lực thông qua các cuộc thi

hùng biện bằng tiếng tiếng Nhật.

Bên cạnh đó, học viên thường

xuyên được tham dự các chương

trình thiện nguyện mang nhiều ý

nghĩa, được tham gia các hoạt

động teambuilding, giao lưu văn

hoá nhằm rèn luyện kỹ năng sống,

cơ hội được học hỏi và hiểu thêm

về văn hoá đất nước Nhật Bản.
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“
Nhận thức được việc làm chính là động lực để thế hệ trẻ học tập và vươn

lên, kích hoạt tiềm năng vô tận của con người và là yếu tố mang đến hạnh

phúc cho mọi nhà. EK GROUP luôn nỗ lực kiến tạo ra những sản phẩm,

dịch vụ chất lượng cao mang đến cho thanh niên Việt Nam cơ hội thực

tập và làm việc tại nước ngoài, tích luỹ kinh nghiệm và nguồn vốn xây

dựng tương lai sự nghiệp, là tiền đề góp phần phát triển đất nước

Tập thể EK GROUP luôn nỗ lực không chỉ vì trách nhiệm của mỗi cá nhân

mà còn vì sự đam mê công việc, tập trung toàn lực vào để xử lý mọi phát

sinh bảo vệ quyền lợi cho người lao động và đối tác nước ngoài.

”

1211

BẢN ĐỒ CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EKGROUP TẠI NHẬT BẢN

HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP
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13 CHƯƠNG 

TRÌNH & 14 SỰ 

KHÁC BIỆT 

Với những thành tích và

uy tín đạt được sau hơn 20

năm, EKGROUP đang từng

bước chuyển mình thích ứng

với tình hình mới, trở thành

nhịp cầu tiếp bước cho các tổ

chức giáo dục, đào tạo nghề

trong nước và quốc tế.

Được sự tin tưởng và

đồng hành của các Tập đoàn

kinh tế, các tổ chức giáo dục

hàng đầu Nhật Bản như:

TOYOTA, PANASONIC,

MISHUBITSHI, HITACHI,

DAIHASU, NIPONHAMU,

SEVEN ELEVEN,…

Chương trình giáo dục và

hợp tác quốc tế đã được thực

hiện với “13 chương trình và

14 sự khác biệt” nhằm tạo

điều kiện tốt nhất cho nhà

trường, học sinh, sinh viên và

người lao động, có ý nghĩa

quan trọng trong việc góp phần

phát triển kinh tế, xã hội của

địa phương, đất nước, đáp

ứng được mục tiêu “Đào tạo

gắn với nhu cầu của xã hội”

TỔ CHỨC HỢP TÁC 

VÀ TÀI TRỢ

Sự chuyển dịch của nền

kinh tế làm thay đổi những

hoạt động dịch vụ và mô

hình XKLĐ truyền thống,

xoá đói giảm nghèo cũng

đang từng bước được thay

thế bằng mô hình hợp tác

chặt chẽ giữa Nhà trường

- Công ty phái cử & đối tác

nước ngoài thông qua

chương trình “Đào tạo cử

nhân, kỹ sư, thực tập

quốc tế” do trung tâm

Giáo dục và hợp tác quốc

tế ASIA-EDU triển khai,

nhằm đào tạo nguồn nhân

lực chất lượng cao, phù

hợp với nền kinh tế thị

trường trong thời đại công

nghiệp hoá, hiện đại hoá

đất nước.

ASIA-EDU
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Chương trình được tài trợ bởi các toà

soạn báo nổi tiếng tại Nhật Bản như báo

ASAHI, YOMIURI... dành tặng cho những

học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chương trình, học viên được tài

trợ toàn bộ học phí và ký túc xá, được sắp

xếp công việc phát báo với thu nhập từ

800.000 – 120.000 yên/tháng.

TRUNG TÂM 

DU HỌC 

EMICO-VOV

Trải qua hơn 20 năm,

trung tâm du học

EMICO-VOV, trực

thuộc EKGROUP đã

thành công đưa trên

100.000 du học sinh

Việt Nam ưu tú, tiến cử

sang làm việc và học

tập Nhật Bản, Đài Loan

...

Tại đây, các em tiếp tục

được học tập, nâng

cao kỹ năng và đạt

được nhiều thành tích

xuất sắc với 100% du

học sinh tốt nghiệp

trường Tiếng Nhật có

trình độ N3, trong đó,

có 30% đỗ và tốt

nghiệp tại các trường

ĐH, CĐ nổi tiếng như

Đại hoc Mỹ thuật

Kyoto, Đại học công

nghệ thông tin Nagoya,

Đại học văn giáo Aichi,

Đại học kinh tế

NAGOYA...

Tham gia chương trình du

học Nhật Bản, học viên có

cơ hội nâng cao trình độ

chuyên môn, kỹ năng làm

việc và năng lực tiếng Nhật,

có thể tự chủ về kinh tế bằng

nguồn thu nhập từ việc làm

thêm tại các hệ thống nhà

hàng, khách sạn, phát báo,

phân loại hàng hoá... với

mức lương từ 1.000-1.500

yên/giờ, với nhiều cơ hội

việc làm sau khi tốt nghiệp,

được bảo lãnh người thân

sang sinh sống và làm việc.

Đặc biệt, Trung tâm du học

EMICO-VOV luôn có những

chính sách về việc xét duyệt

cấp học bổng cho những

du học sinh mong muốn

nhận thêm bằng cử nhân,

kỹ sư của các trường Cao

đẳng, Đại học Việt Nam

theo chương trình đào tạo

từ xa có hướng dẫn.

Đây là một giải pháp dự

phòng rủi ro cho du học sinh

Việt Nam khi không thể tốt

nghiệp nhận bằng tại nước

ngoài trong thời gian du học.

Chương trình dành cho du học sinh có

mong muốn học tập và nâng cao kiến

thức chuyên môn về ngành điều dưỡng.

Tham gia chương trình, học viên được hỗ

trợ học phí và đảm bảo cơ hội việc làm

ngay sau khi hoàn thành chương trình

đào tạo. Đây là hướng đi mới đầy hứa

hẹn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

HỌC BỔNG 

ĐIỀU DƯỠNG

HỌC BỔNG BÁO 

TOÀN PHẦN

CHƯƠNG 

TRÌNH DU HỌC 

NHẬT BẢN
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CỔNG THÔNG TIN XUẤT NGOẠI CHO NGƯỜI VIỆT

EKGROUP là đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Công nghệ V10, Ứng

dụng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, hỗ trợ người Việt đi học tập và làm

việc tại nước ngoài. Đây có thể được coi là một ứng dụng đột phá như mô hình

“Grab xuất ngoại”. Người Việt chỉ cần sử dụng điện thoại smartphone là có thể

chủ động đăng ký tham gia các chương trình được đối tác nước ngoài tài trợ

100% chi phí đào tạo và miễn phí xuất cảnh với hàng trăm chỉ tiêu như: Liên

thông cao đẳng, đại học – thực tập tại Nhật Bản, thực tập Nhật Bản – nhận

bằng cử nhân...

Đặc biệt, với sự tham gia kết nối của công nghệ V10, học sinh sinh viên, người

lao động được chủ động lựa chọn những công việc, địa điểm làm việc tại các

nhà máy, xí nghiệp phù hợp với bản thân một cách tiện lợi, nhanh chóng, an

tâm, an toàn mà không phải tham gia thi tuyển.

”
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“EK GROUP”

ĐỐI TÁC 

CHIẾN LƯỢC 

CỦA V10

“

Với sứ mệnh giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên Việt

Nam tìm kiếm cơ hội giao lưu, học tập và hội

nhập quốc tế, thay đổi vận mệnh, EKGROUP đã

và sẽ không ngừng cải tiến, vận dụng linh hoạt

hài hòa giữa truyền thống với công nghệ nhằm

tiếp tục tạo nên nhiều giá trị hơn nữa.

EK GROUP

TRÁCH NHIỆM LÀ CHÌA KHOÁ 

CỦA THÀNH CÔNG

“
”


