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Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam 

sang Lào (AVIL) 

 

Công ty TNHH MTV Souk Houng 

Heang Savannakhet 

 

 

Kế hoạch hợp tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự kỹ thuật nông 

nghiệp với các trường đại học trong và ngoài nước 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Gặp gỡ sinh viên năm 3-4 để trao đổi, giới thiệu về dự án và chương trình tuyển dụng 

của Công ty. 

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với Nhà trường và khoa Nông học trong việc  đào tạo và 

thực tập nghề nghiệp cho sinh viên. 

- Xây dựng được kế hoạch tuyển dụng lao động giúp công ty luôn đảm bảo đủ số 

lượng và chất lượng lao động kỹ thuật cần thiết với chi phí hợp lý nhằm vận hành các 

hoạt động tại các nông trường. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhu cầu tuyển dụng: 

a. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp theo diện tích, chủng loại cây  từ năm 

2017 đến năm 2021: 

STT Loại cây trồng Tổng diện tích Nhu cầu Kỹ sư Nông nghiệp 

1 Chuối 6,000 273 

2 Chanh dây 1,500 153 

3 Thanh Long 2,000 193 

4 Lựu 1,500 93 

5 Bơ 1,000 73 

6 Bưởi da xanh 2,000 113 

7 Mít 2,500 133 

8 Sầu riêng 2,000 113 

TỔNG 18,500 1,144 
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b. Nhu cầu, tiến độ tuyển dụng kỹ sư  theo các năm (2017-2021): 

STT Năm Tổng diện tích Nhu cầu Kỹ sư Nông nghiệp 

1 Năm 2017 1,800 140 

2 Năm 2018 3,750 248 

3 Năm 2019 4,150 330 

4 Năm 2020 4,500 255 

5 Năm 2021 4,300 172 

TỔNG 18,500 1,144 

 

c. Nhu cầu, biên độ thời gian và cơ cấu tuyển dụng kỹ sư năm 2017-2018: 

Thời 

gian 

tuyển 

dụng 

Cơ cấu tuyển dụng phân theo chuyên ngành 
Số 

lượng 

tuyển 

dụng BVTV 

Khoa 

học cây 

trồng 

Nông 

học 

Các nghành 

liên quan 

nông nghiệp 

khác 

Thiết kế hệ 

thống tưới tiêu 

tự động nông 

nghiệp 

Tháng 

10/2017 
4 6 5 5 3 23 

Tháng 

11/2017 
6 4 5 5 3 23 

Tháng 

02/2017 
10 10 7 7 0 34 

Tháng 

03/2018 
10 10 3 3 3 29 

Tháng 

04/2018 
10 6 3 3 3 25 

Tháng 

08/2018 
10 10 8 7 6 41 

Tháng 

09/2018 
5 10 6 6 0 27 

Tháng 

10/2018 
4 10 7 6 0 27 

Tháng 

11/2018 
4 7 4 3 0 18 

Tổng 63 73 48 45 18 247 
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2. Chương trình hợp tác tuyển dụng, đào tạo với các trường đại học: 

a. Chương trình tuyển dụng: 

- Thời gian tuyển dụng đợt 1: 15/11/2017 – 30/12/2017. 

- Nơi tuyển dụng: Tại các Trường đại học hoặc địa điểm thuận tiện cho việc đi 

lại của ứng viên và BTC chương trình.  

- Số lượng tuyển dụng đợt 1: 80 

 Bảo vệ thực vật: 25%. 

 Khoa học cây trồng: 25%. 

 Nông học: 25%. 

 Các ngành liên quan tới nông nghiệp: 15% 

 Thiết kệ hệ thống tưới tự động nông nghiệp: 10%. 

- Tổ tuyển dụng BQLDA:  

 Tào Quang Việt: Phó trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực BQLDA. 

 01 Cán bộ tổng hợp. 

 02 Cộng tác viên. 

- Tài liệu tuyển dụng: 

 Bảng mô tả yêu cầu từng vị trí. (Theo phụ lục 1 đính kèm). 

 Phiếu thông tin ứng viên. (Theo phụ lục 2 đính kèm). 

 Thư ngỏ tuyển dụng (Theo phụ lục 3 đính kèm). 

b. Kế hoạch nhận sinh viên thực tập: 

- Thời gian nhận hồ sơ thực tập đợt 1: 15/11/2017 – 30/12/2017 

- Thời gian thực tập: 3 tháng từ ngày 01/01/2017. 

- Nơi thực tập:  

 Tại các đại nông trường của tổ hợp các nhà đầu tư. 

 Tại các nhà máy sơ chế, phân loại, bảo quản trái cây, nhà máy chế biến 

phân vi sinh của trong tổ hợp dự án đầu tư. 

- Số lượng sinh viên nhận thực tập đợt 1: 80 sinh viên, bao gồm: 

 Bảo vệ thực vật: 25%. 

 Khoa học cây trồng: 25%. 

 Nông học: 25%. 

 Các ngành liên quan tới nông nghiệp: 15% 

 Thiết kệ hệ thống tưới tự động nông nghiệp: 10%. 

- Nội dung thực tập: 

 Thực tập, tập huấn thực tế công tác trồng, chăm sóc, thu hoạch cây trồng. 

 Thực tập, nghiên cứu sâu bệnh cây trồng và đề xuất các phương án xử lý. 

 Thực tập, tập huấn công việc thực tế tại các nhà máy phân loại, chế biến, 

bảo quản trái cây sau thu hoạch. 

- Các chế độ đãi ngộ: 

 Bố trí nơi ăn nghỉ. 
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 Bố trí cán bộ hướng dẫn thực tập.  

 Hỗ trợ thông tin, tài liệu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. 

 Trong quá trình thực tập nghề nghiệp, phía công ty sẽ tiến hành đánh giá 

năng lực, quy hoạch, đào tạo để bổ nhiệm vào làm việc tại Công ty. 

 Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của công ty. 

 Sinh viên làm việc tốt có những sáng tạo đem lại hiệu quả cao cho Công ty 

sẽ được khen thưởng theo tỷ lệ % của hiệu quả lợi nhuận theo quy định 

trong quy chế thi đua khen thưởng của Doanh nghiệp 

Với tầm nhìn chiến lược của tổ hợp các nhà đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các 

giai đoạn ngắn và dài hạn. Chúng tôi mong muốn các Học viên, Trường Đại Học hỗ trợ 

công tác tuyển dụng và hợp tác đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật nông nghiệp phục vụ kế 

hoạch sản xuất của Tập đoàn. 

Trân trọng! 

 

  

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI AVIL 

 

 

 

 

 

 

TRẦN BẮC HÀ 

TGĐ BAN QLDA 

 

 

 

 

 

 

TRẦN DUY TÙNG 
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PHỤ LỤC 1: THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG  

PHỤ LỤC 2: PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN 

PHỤ LỤC 3: BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU TỪNG VỊ TRÍ CÔNG VIỆC. 


