
Các bạn học sinh thân mến! 
“Học tập vì ngày mai lập nghiệp” đó là định hướng của các bạn khi đứng 

trước ngưỡng cửa cuộc đời nhiều lựa chọn. Dù tiếp tục học tập hay đi làm, mục 
đích cuối cùng đều là có được vị trí làm việc phát huy được năng lực bản thân, 
có cơ hội thăng tiến với mức thu nhập tốt.  

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội sẽ là một điểm đến với 
một ngành nghề bạn cân nhắc và có sự lựa chọn đúng đắn trên con đường 
khởi nghiệp!  

Dệt May là ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực của nước ta, nhiều năm liền 
duy trì đà tăng trưởng cao. Giai đoạn 2018 - 2025 Dệt May được đánh giá là 
ngành tiếp tục phát triển mạnh mẽ.  

Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh với các 
doanh nghiệp nước ngoài, cácdoanh nghiệp Dệt May Việt Nam đã đầu tư rất lớn 
cho công nghệ và thiết bị hiện đại. Việc hiện đại hóa trang thiết bị khiến các 

doanh nghiệp thiếu trầm trọng đội ngũ kỹ sưcơ khí giỏi chuyên môn, đáp ứng 

yêu cầu quản lý, sửa chữa và bảo trì các thiết bị may. Hiện nay có một số trường 
đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí nhưng phục vụ cho cho tất cả các lĩnh 
vực nói chung, chỉ duy nhất trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nộiđào 
tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí với các chuyên ngành: Quản lý và bảo 
trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí. 

 
Giờ học bảo dưỡng  thiết bị may của SV ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Vị trí làm việc của sinh viên sau tốt nghiệp gồm: Kỹ thuật viên thiết kế 

công nghệ, gia công cơ khí; cán bộ quản lý bảo trì, bảo dưỡng thiết bị may công 

nghiệp; tham gia các dự án đầu tư trang thiết bị và chuyển giao công nghệ.   



 

Qua kết quả khảo sát việc làm của Trường đối với sinh viên sau tốt 

nghiệp 12 tháng ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí trình độ cao đẳngcho 

thấy:100% sinh viên có việc làm với mức thu nhập bình quân 14,4 triệu 

đồng/tháng, trong số đó có 57% sinh viên làm việc trong các doanh nghiệp liên 

doanh với nước ngoài. 

Như vậy xét trên phương diện việc làm và thu nhập, ngành Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn muốn thành công qua con 

đường học tập. 

Để có thêm thông tin trước khi quyết định lựa chọn ngành và trường học, 

các bạn tham khảo Thông báo tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Công 
nghiệp Dệt May Hà Nội (xem tại đây). 

Chúc các bạn tự tin và có sự lựa chọn sáng suốt! 


