


TRƯỜNG TRUNG SƠN CÔNG THƯƠNG LÀ TRƯỜNG 
NGHỀ HÀNG ĐẦU TẠI ĐÀI LOANL 

! Tr!"ng trung h#c s$ l!%ng h#c sinh nhi&u nh't toàn (ài loan.
! Có l)ch s* lâu dài nh't v& t+ ch,c các l-p h#c cho Ki&u Sinh (T+ng 25 n.m).
! 3 L/n liên ti0p (1t (!%c danh hi2u xu't s3c do BGD (ánh giá.
! 4ánh giá h1ng nh't v& h%p tác và gi5ng d1y 6 n.m liên t6c.
! Cung c'p xin h#c b+ng cho tân h#c sinh Hoa Ki&u n.m h#c 2023. 

ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP 

3 tháng s7 h#c t1i tr!"ng, 3 tháng th8c t9p t1i công ty, sau khi t$t nghi2p có th: liên thông
tr8c ti0p lên (1i h#c, ti0p t6c n*a h#c n*a làm, (áp ,ng (; nhu c/u h#c t9p và thành tích.
M<i tháng th8c t9p l!=ng c= b5n 26,400 NTD.
H#c sinh Hoa Ki&u (!%c nh9n tr% c'p h#c phí t> chính ph; 4ài Loan.
Gi'y ch,ng nh9n h? nghèo có th: xin tr% c'p b5o hi:m.
Mi@n phí l-p h#c ti0ng Trung t.ng c!"ng cho h#c sinh trong 3 n.m, n.m h#c th, 2 mi@n 
phí l-p h#c ngo1i khoá theo sA thích.
T+ ch,c thi ch,ng chB Hoa NgC TOCFL t1i tr!"ng, (ào t1o h#c sinh l'y ch,ng chB hoa 
ngC tr!-c t$t nghi2p.

phí l p h c ngo
T+ ch+ ch+ ,c thi ch,ng chB Hoa NgC TOCFL tC TOCFL tC 1i tr!"i tr!"i tr ng, !"ng, !" (ào t1o h#c sinh l'y ch'y ch' ,ng chB hoa 
ngC trC trC !- tr!- tr c t$t nghi$t nghi$ 2p.



KHOA TUYỂN SINH 

Thi0t k0 chip và ,ng d6ng lDnh v8c máy tính, ki0n th,c và kE n.ng v& m1ch (i2n t* 
bFi d!Gng nhân tài phù h%p tiêu chuHn v-i ngành.

Ch,ng chB có th: (1t (!%c khoa (i2n t*:

Công nghi2p (i2n t* s= c'p (Ch,ng chB c'p qu$c gia)
H2 th$ng dây (i2n nhà s= c'p (Ch,ng chB c'p qu$c gia)
Tháo l3p ph/n c,ng máy tính s=, trung c'p (ch,ng chB c'p 
qu$c gia)
Ch,ng chB n.ng l8c Hoa NgC TOCFL
Ch,ng chB Ti0ng Anh qu$c gia PVQC 

KHOA ĐIỆN TỬ 

 m1ch (i2n t*

CÔNG TY THỰC TẬP 

Công ty Thực tập QRcode Phúc lợi công ty

!"#$%
&''()*++,,,-.)/-0.1-',+

1. Lương cơ bản 26,400 NTD 
2. Miễn phí cơm trưa 
3. Miễn phí phí ký túc xá 
4. Xe giao thông đưa đón 
5. Khác (phiếu thưởng,tết đoan ngọ/trung thu,thưởng 

thành tích)

2!#$%
&''(*++,,,-310'-0.1-',

1. Lương cơ bản 26,400 NTD 
2. Cung cấp cơm trưa 
3. Miễn phí phí ký túc xá 
4. Miễn phí xe giao thông 
5. Một số khác...

!456%
&''(*++,,,-(7))89/0.1(.:/:'-0.1

1. Lương cơ bản 26,400 NTD/ (tiền chuyên cần thêm 
1000NTD) 

2. Cung cấp cơm trưa 
3. Cung cấp phí ký túc xá 
4. Miễn phí xe giao thông 
5. Khác (luận ca,thưởng lễ, hiệu suất)

;<=>%
&''()*++',-&7::)'7?@.7?A-0.1+

1. Lương cơ bản 26,400 NTD 
2. Miễn phí cơm trưa 
3. Miễn phí phí ký túc xá 
4. Khác (thưởng lễ, hiệu suất, học bổng)



KHOA TUYỂN SINH 

Cung c'p các khóa h#c (Ic bi2t v& thi0t k0 chip, kh5 n.ng ,ng d6ng máy tính , h#c sinh (!%c h#c công ngh2 
AI và chuHn b) n.ng l8c chuyên môn trong các ngành công nghi2p thông minh m-i n+i.

Ch,ng chB có th: (1t (!%c khoa công ngh2 thông tin:

Tháo l3p ph/n c,ng máy tính s= c'p (ch,ng chB c'p qu$c gia)
Jng d6ng ph/n m&m máy tính s= c'p (ch,ng chB c'p qu$c gia)
Tháo l3p ph/n c,ng máy tính trung c'p (ch,ng chB c'p qu$c gia)
Jng d6ng ph/n m&m máy tính trung c'p (ch,ng chB c'p qu$c gia)
Ch,ng chB n.ng l8c Hoa NgC TOCFL
Ch,ng chB Ti0ng Anh Qu$c t0 PVQC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY THỰC TẬP 

Công ty Thực tập QRcode Phúc lợi công ty

!456%
&''(*++,,,-(7))89/0.1(.:/:'-0.1

1. Lương cơ bản 26,400 NTD (tiền chuyên cần thêm 
1000 NTD) 

2. Cung cấp cơm trưa 
3. Cung cấp phí ký túc xá 
4. Miễn phí xe giao thông 
5. Khác (luận ca,thưởng lễ, hiệu suất)

!B56%
&''()*++,,,-,7C'.:-0.1-',+%%

1. Lương cơ bản 26,400 NTD 
2. Trợ cấp bữa ăn ngày làm 
3. Cung cấp phí ký túc xá 
4. Miễn phí xe giao thông 
5. Khác (luận ca,thưởng lễ)

DE56%
&''()*++,,,-)/:7.:/',.?F)-0.1+

1. Lương cơ bản 26,400 NTD (tiền chuyên cần thêm 
1000 NTD) 

2. Cung cấp cơm trưa 
3. Miễn phí phí ký túc xá 
4. Miễn phí xe giao thông 
5. Khác (luận ca,thưởng lễ, hiệu suất)

GHI#%
&''()*++,,,-0.?/'?.:80-0.1+

1. Lương cơ bản 26,400 NTD (tiền chuyên cần 2000 
NTD) 

2. Miễn phí suất ăn 3 bữa cho ngày làm 
3. Miễn phí phí ký túc xá 
4. Miễn phí xe giao thông 
5. Khác (Mỗi tháng 1 lần  chi phiếu cho bữa ăn sáng 

hoặc chiều)



KHOA TUYỂN SINH 

4ào t1o qu5n lK kinh doanh, (/u t! ch,ng khoán tài chính, qu5n lK kinh doanh c*a hàng, ,ng 
d6ng ph/n m&m máy tính, chuyên môn nh9n th,c cùng kE n.ng k0 ho1ch ti0p th) và ti0p th) 
truy&n thông m-i phù h%p v-i chuyên môn mà ngành yêu c/u.

L9p k0 ho1ch cho các khóa h#c (a chuyên ngành: d)ch v6 c*a hàng, qu5n lK chu+i c*a hàng, 
ti0p th) c?ng (Fng, thi0t k0 (a ph!=ng ti2n, th!=ng nghi2p (i2n t*, th8c hành (/u t! tài 
chính và ch,ng khoáng, vi0t k0 ho1ch ti0p th) và tài chính thông minh,v.v... (: n3m b3t b$i 
c5nh và (áp ,ng nhu c/u c;a ngành.

Ch,ng chB có th: (1t (!%c khoa qu5n tr) kinh doanh:

Ch,ng chB th!=ng nghi2p (i2n t* (hi2p h?i (i2n giáo)
Ch,ng chB ,ng d6ng ph/n m&m máy tính s= c'p (ch,ng chB c'p qu$c gia)
Ch,ng chB d)ch v6 c*a hàng s= c'p (ch,ng chB c'p qu$c gia)
Ch,ng chB thông tin k0 toán s= c'p (ch,ng chB c'p qu$c gia)
Ch,ng chB BAP (hi2p h?i máy tính)
Ch,ng chB ti0ng trung, ti0ng anh và ch,ng chB kE thu9t s$ (hi2p h?i máy tính)
Ch,ng chB Hoa NgC (hi2p h?i Hoa NgC c;a BGD)
Ch,ng chB ti0ng Anh qu$c gia PVQC (trung tâm phát tri:n toàn c/u GLAD)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÔNG TY THỰC TẬP 

Công ty Thực tập QRcode Phúc lợi công ty

JKLMNOPQR%
&''()*++,,,-CSC.T8)'80)-0.1+

1. Lương cơ bản 26,400 NTD 
2. Miễn phí cơm trưa 
3. Miễn phí phí ký túc xá 
4. Miễn phí Xe xe giao thông

UVWRXYZ%
&''()*++:/,)-?'[17?'-0.1-',+178:

1. Lương cơ bản 28,400 NTD 
2. Miễn phí phí ký túc xá 
3. Khác (thưởng cuối năm, thưởng lễ, thưởng tiến 

độ,v.v...)



MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP PHONG PHÚ 

 

 



ĐA DẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ 



VĂN PHÒNG NGHIỆP VỤ 

CHỦ NHIỆM PHONG THỰC TẬP 
廖家新主任  JESHING!!

TỔ TRƯỞNG TỔ THỰC TẬP 
陳⽂鎮組長  JASON 
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