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DANH SÁCH ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP 

No. Tên đối tác 

Loại hình 
(Doanh nghiệp/Tổ 

chức, Cơ quan nhà 

nước, Trường đại 

học…) 

Năm ký 

thỏa 

thuận 

hợp tác 

Nội dung hợp tác Nội dung hợp tác (Tuyển dụng, thực tập, 

học bổng, tài trợ, lĩnh vực hợp tác đào tạo, nghiên cứu, tổ 

chức hội thảo…) 

 

1 Công Ty TNHH Denso Việt Nam Doanh nghiệp 2016 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Tài trợ học liệu, trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu 

- Tuyển dụng việc làm 

2 Công ty HuReDee Doanh nghiệp 2019 
- Hợp tác đào tạo chương trình tiếng Nhật 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

3 Công Ty TNHH Ericsson Việt Nam Doanh nghiệp 2019 
- Hỗ trợ học bổng ngành ICT 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

4 Công ty TNHH Nissan Việt Nam Doanh nghiệp 2018 

- Hợp tác đào tạo chương trình tiếng Nhật 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Tuyển dụng việc làm 

5 Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam Doanh nghiệp 2017 

- Hợp tác đào tạo chương trình tiếng Nhật 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Tài trợ học liệu, trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu 
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- Tuyển dụng việc làm 

6 Samsung Display Doanh nghiệp 2018 

- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực ICT 

- Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành cho các kỹ sư Samsung Display 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

7 Keysight Technologies Doanh nghiệp 2018 
- Tài trợ học liệu, trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu 

- Đào tạo các khóa ngắn hạn kỹ năng mềm cho sinh viên 

8 
Công ty Phát triển năng lượng nguyên 

tử Quốc tế JINED 
Doanh nghiệp 2019 

- Đào tạo các khóa học chuyên sâu 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

9 
Công ty Cổ phần Advantech Việt Nam 

Technology 
Doanh nghiệp 2019 - Phối hợp tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên 

10 
Japan External Trade Organization 

(JETRO) 
Doanh nghiệp 2019 - Hỗ trợ mở rộng mạng lưới đối tác Nhật Bản của HUST 

11 Công ty SAP Việt Nam Doanh nghiệp 2018 
- Đào tạo các khóa ngắn hạn kỹ năng mềm cho sinh viên 

- Thực tập 

12 
Công ty CP Hệ thống & Giải pháp 

năng lượng Toshiba 
Doanh nghiệp 2019 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

13 Tập đoàn điện lực Việt Nam Doanh nghiệp 2019  
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14 Công ty Cổ phần Phát điện 1 Doanh nghiệp 2019 

- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực Điện 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

15 
Tổng Công Ty Cp Bia - Rượu - Nước 

Giải Khát Hà Nội 
Doanh nghiệp 2016 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

16 Tập đoàn Dệt may Việt Nam Doanh nghiệp 2016 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

17 Tổng công ty Thép Việt Nam Doanh nghiệp 2009 
- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

18 
Công ty TNHH đầu tư Carbon Việt 

Nam 
Doanh nghiệp 2015 

- Tuyển dụng việc làm 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

19 Công ty TNHH thép Hoà Phát Doanh nghiệp 2017 

- Hợp tác đào tạo 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

20 Công ty TNHH HAL Việt Nam Doanh nghiệp 2018 - Thực tập, tuyển dụng việc làm 
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21 CTCP Mía đường Lam Sơn Doanh nghiệp 2017 
- Hợp tác đào tạo 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

22 
Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, 

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
Viện Nghiên cứu 2018 - Phối hợp tổ chức hội thảo 

23 
TT Nghiên cứu và CGCN, Viện Hàn 

lâm KH&CN Việt Nam 
Viện Nghiên cứu 2018 

- Đào tạo các khóa học chuyên sâu 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

- Thực tập 

24 CTCP Nông nghiệp Tiến Nông Doanh nghiệp 2019 
- Hợp tác đào tạo 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

25 
Công ty Cổ phần Công nghệ Rượu và 

đồ uống Việt Nam 
Doanh nghiệp 

2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học 

26 
Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất 

Đức Giang 

Doanh nghiệp 
2016 

- Hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

27 
Công ty cổ phần xi măng FICO Tây 

Ninh 

Doanh nghiệp 
2015 

- Hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

28 Công ty dược phẩm Tiến Tuấn Doanh nghiệp 2018 - Thực tập, tuyển dụng việc làm 

29 Công ty Santomas Việt Nam 
Doanh nghiệp 

2018 
- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 
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30 Công ty tay máy Việt Nam Doanh nghiệp 2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học 

31 Công ty TNHH Wiltec Việt Nam 
Doanh nghiệp 

2019 
- Hợp tác đào tạo tiếng Nhật 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học 

32 Công ty Technokom 
Doanh nghiệp 

2020 
- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

33 
Công ty khí Việt Nhật Taiyo Nippon 

Sanso Corporation (TNSC) Ltd 
Doanh nghiệp 

2018 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực công nghệ hàn 

34 Tập đoàn Daihen Nhật Bản Doanh nghiệp 2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực công nghệ hàn 

35 Viện nghiên cứu Hàn Osaka Viện Nghiên cứu 2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực công nghệ hàn 

36 Tập đoàn thép Kobe steel Doanh nghiệp 2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực công nghệ hàn 

37 Tập đoàn IHI Nhật Bản Doanh nghiệp 2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực công nghệ hàn 

38 Cty TNHH MTV Cao su 75 Doanh nghiệp 2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực vật liệu 

39 Cty CP Năng lượng xanh Thăng Long Doanh nghiệp 2018 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực vật liệu 

40 Tổng công ty Viễn thông MobiFone Doanh nghiệp 2017 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực vật liệu 

41 
Cty CP Tiết kiệm Năng lượng Bách 

Khoa 
Doanh nghiệp 

2019 - Hợp tác đào tạo lĩnh vực vật liệu 

42 Tcty Mạng lưới Viettel -CN TĐ CN - Doanh nghiệp 2018 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực vật liệu 
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VT Quân đội 

43 Cty Nhiệt điện Đông Triều – TKV 
Doanh nghiệp 

2018 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

44 Cty Nhiệt điện Duyên Hải 
Doanh nghiệp 

2019 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

45 Cty CP Nhiệt điện Hải Phòng 
Doanh nghiệp 

2018 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

46 
Cty CP Năng lượng và Môi trường 

Bách Khoa 
Doanh nghiệp 

2019 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

47 Trung tâm Phát triển xanh 
Viện Nghiên cứu 

2018 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

48 Tổng Công ty Điện lực – TKV 
Doanh nghiệp 

2019 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

49 Cty CP Công nghệ và Đầu tư INTECH  
Doanh nghiệp 

2018 
- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

50 
Cty CP Xây dựng và Công nghiệp 

NSN  

Doanh nghiệp 
2019 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

51 Cty than điện Nông Sơn – TKV 
Doanh nghiệp 

2019 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 
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52 Cty Nhiệt điện Na Dương – TKV 
Doanh nghiệp 

2018 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

53 Cty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV 
Doanh nghiệp 

2018 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

54 
Cty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả – 

TKV 

Doanh nghiệp 
2019 

- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

55 Cty Nhiệt điện Sơn Động – TKV 
Doanh nghiệp 

2018 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

56 Trung tâm kiểm định công nghiệp 1 
Doanh nghiệp 

2019 
- Đào tạo các khóa học chuyên sâu ngắn hạn cho doanh nghiệp 

lĩnh vực vật liệu 

57 Cty CP Tân Trường Phát Quốc Tế Doanh nghiệp 2019 - Hợp tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực vật liệu 

58 Cty Cơ Nhiệt Năng Lượng Bách Khoa 
Doanh nghiệp 

2019 
- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Thực tập, tuyển dụng việc làm 

59 Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh Doanh nghiệp 2018 - Cung cấp chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp 

60 
Cty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng 

Xuân 
Doanh nghiệp 

2018 - Hợp tác nghiên cứu lĩnh vực vật liệu 

61 Công ty cổ phần Kawamura Kako Doanh nghiệp 2019 - Thực tập ngắn hạn 

62 
The Cooperative Association of Japan 

Shipbuilders (CAJS) 
Doanh nghiệp 

2019 - Hợp tác đào tạo 
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63 Solize Corporation (SOL) Doanh nghiệp 2019 
- Hợp tác đào tạo 

- Hợp tác nghiên cứu 

64 
Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ 

ATTO VIET NAM 
Doanh nghiệp 

2019 - Hợp tác đào tạo 

65 Công ty cổ phần tập đoàn FLC Doanh nghiệp 2019 

- Hợp tác đào tạo 

- Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập 

- Tuyển dụng việc làm 

66 
Công ty cổ phần dầu nhớt và hóa chất 

Việt Nam 

Doanh nghiệp 
2019 

- Hợp tác đào tạo 

- Tuyển dụng việc làm 

67 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư 

Vấn Châu á Bắc âu 
Doanh nghiệp 

2019 - Hợp tác nghiên cứu 
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