
 Các bạn học sinh thân mến! 
Con người không thể tồn tại mà thiếu những nhu cầu tối thiểu về ăn, mặc, ở. 

Xã hội càng phát triển, nhu cầu ấy càng được quan tâm. Vì vậy, may mặc và thời 
trang có cơ hội phát triển trong xã hội hiện đại. Vậy, Ngành Công nghệ may là gì? 

Ra trường làm gì? Là câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất đối với những ai đang 
muốn tìm hiểu, theo đuổi ngành học hấp dẫn này. 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội chúc các bạn lựa chọn 
đúng đắn 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. Dệt May đang nỗ lực chuyển đổi phương thức sản xuất kinh 
doanh nhằm đem lại giá trị gia tăng cao. Để làm được điều này, các doanh nghiệp 
cần có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản. Theo số liệu thống 
kê, hiện nay mỗi năm ngành Dệt May Việt Nam cần 20.000 kỹ sư ngành Công nghệ 
may nhưng các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước mới đào tạo được khoảng 
6.000, chiếm 30% nhu cầu sử dụng. “Cung” chưa đáp ứng được “cầu” do vậy học 
ngành Công nghệ May cơ hội việc làm rộng mở và thuận lợi cho phát triển 
nghề nghiệp. 

Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã khẳng định được chất 

lượng đào tạo qua đánh giá của các doanh nghiệp Dệt May.Trường có doanh 

nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu với trên 600 lao động. Đây là môi trường lý 

tưởng để sinh viên thực hành, thực tập nghề nghiệp, áp dụng những kiến thức, kỹ 

năng được trang bị. Mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng nên sau khi học lý 

thuyết, nguyên lý cơ bản,sinh viên được trực tiếp thực hành trên các sản phẩm từ 

thị trường, thực tập tại doanh nghiệp, giúp sinh viên nâng cao ý thức, tính kỷ luật 

và hòa nhập với thực tiễn sản xuất. Đây là điểm khác biệt với các trường cùng đào 
tạo ngànhCông nghệ may tạo nên uy tín, thương hiệu của Trường. Đa số sinh viên 

được các doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường qua: 

“Ngày hội việc làm” Trường tổ chức hằng năm với sự tham gia của nhiều doanh 

nghiệp và 2000-3000 cơ hội việc làm. 

Các vị trí người học có thể đảm nhiệm khi ra trường gồm: Cán bộ kỹ thuật, 

chuyền trưởng, trưởng ca, nhân viên Lean, QC (quản lý chất lượng sản phẩm), IE 

(cải tiến) tại các doanh nghiệp may, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng kỹ thuật, 

trưởng phòng quản lý chất lượng 



 
Giờ học thực hành của sinh viên ngành Công nghệ May 

 
Thực tế về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Trường được thể hiện rất 

rõ qua kết quả khảo sát cựu sinh viên. Theo đó, sau 1 năm tốt nghiệp: 100% sinh 

viên có việc làm với mức thu nhập bình quân 6,9 triệu đồng/tháng, trong đó 
41% đảm nhiệm vị trí kỹ thuật, 32% đảm nhiệm vị tríQA,QC hãng, 18% thu 

hóa, kiểm hàng và đặc biệt 7% sinh viên đang đảm nhiệm vị trí quản lý. 

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

 

Giờ học thiết kế mẫu trên máy tính của sinh viên ngành Công nghệ 


