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GIỚI THIỆU VỀ TECH TOWN

Công ty TNHH Tech Town tiền thân là công ty TNHH

Wao Studio, được thành lập lần đầu tiên từ tháng 01

năm 2018 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ

Chí Minh cấp.

Lĩnh vực hoạt động chính:

1. Tư vấn và xây dựng giải pháp công nghệ thông tin

2. Xây dựng phần mềm

3. Tư vấn và thiết kế website

4. Tư vấn và thiết kế ứng dụng di động

5. Tư vấn và thiết kế MVP cho công ty khởi nghiệp

công nghệ



Qua một chặng đường dài, Tech Town đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành công nghệ thông tin.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển với sứ mệnh cung cấp những giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, 

sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi luôn cập nhật các xu hướng, kiến thức công 

nghệ mới nhất để áp dụng vào sản phẩm.

Trong hơn 4 năm hoạt động, Tech Town đã trở thành đối tác công nghệ uy tín bởi nhiều đối tác trong nước và các 

đối tác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cùng các quốc gia phát triển khác. 

Tech Town tự tin mang tới các giải pháp công nghệ tối ưu cho khách hàng, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn cam 

kết, Tech Town còn đảm bảo chất lượng sản phẩm cùng thời gian bảo hành tối đa.



VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHÍNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

L17-11, Tầng 17, toà nhà Vincom Center, số 72 Lê 

Thánh Tôn, 

p. Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN US

•10802 Capital Ave, Garden Grove, CA 92843, United States 

•Mr. Koo Den +1 714-468-5397 or +1 657-233-0907

• info@techtown.asia 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CANADA
•100 City Centre Dr. Unit 206 - Level 1, Mississauga, ON, L5B 
2C9 

•Mr. Thao Dang (647)949-3333 

•info@techtown.asia 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHẬT BẢN

•Japan Representative Office 7F, Honmachi Minami Garden 
City 3-6-1 Kitakyuhojimachi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0057, 
Japan 

•Mr. Kataoka Ryota

•info@techtown.asia 



UY TÍN

TẬN TÂM

NHÂN SỰ

TRÁCH NHIỆM

CHIA SẺ 

Tech Town đề cao tinh thần trách nhiệm và coi

đây là kim chỉ nam trong hoạt động của mình.

• Nhân sự có trách nhiệm với công việc của

bản thân.

• Công ty có trách nhiệm với nhân viên, khách

hàng, đối tác

• Đảm bảo trách nhiệm với xã hội thông qua 

đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát

triển của cộng đồng.

Tại Tech Town, chúng tôi hiểu rằng các mối 

quan hệ sẽ bền chặt trên tiêu chí Win-Win. 

• Với khách hàng: Sự thành công của khách hàng cũng là sự 

thành công của công ty chúng tôi. 

• Với đối tác: Tìm kiếm và chia sẻ các cơ hội hợp tác nhằm 

mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Tech Town luôn luôn thực hiện đúng cam kết 

đặc biệt về chất lượng sản phẩm và thời gian 

hoàn thành của dự án. Chúng tôi không ngừng 

nỗ lực làm tốt hơn cả sự mong đợi để tạo dựng 

niềm tin của khách hàng

Tiêu chí làm việc tại Tech Town là tận tâm với 

khách hàng, tận tâm với công việc, luôn nỗ lực 

hoàn thiện chỉn chu tới từng chi tiết nhỏ.

Tech Town luôn coi nhân sự của mình là tài sản 

quý giá nhất, là những đồng đội cùng chung mục 

tiêu. Tech Town luôn hướng tới xây dung một môi 

trường làm việc mở, thân thiện, nhân sự luôn 

được thoải mái thể hiện suy nghĩ, quan điểm, 

cách làm của bản thân. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



BAN LÃNH ĐẠO

Ms Dieu Huyen

CEO & FOUNDER

Mr Cuong Pham

CTO 

Ms Jolie Nguyen

Sales & Marketing Manager

Mr Kataoka Ryota

Japanese Representative 

Mr Thao Dang 

Canada Representative 

Mr Koo Den 

US Representative



KHÁCH HÀNG  - ĐỐI TÁC 



IT LEARNING 
HUB LÀ GÌ?

IT Learning Hub là nơi để sinh viên của trường 

có thể

• Học tập, trao đổi những kiến thức thực tế và 

mới nhất về công nghệ thông tin

• Được đào tạo, hướng dẫn bởi những người 

có chuyên môn cao trong ngành

• Làm quen với các kiến thức, kỹ năng làm việc 

theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp 

• Được va chạm thực tế bởi các dự án do Tech 

Town đưa ra. 
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• Tham gia các buổi đào tạo, chia sẻ từ chuyên 

gia: Tất cả sinh viên có nhu cầu học hỏi.

• Tham gia dự án thực tế: Sinh viên năm 3 và 

năm 4.

Đối tượng tham gia 



THÔNG TIN CHUNG

Thời gian học bắt đầu từ ngày 19/09/2022 – Tối thứ 3 hàng tuần vào lúc 18:30

Tham gia khóa học tại : 

Trao đổi với mentor tại : https://discord.gg/PzPUNuTBnP

Tài liệu cần thiết xem tại : 

Khoá học đầu tiên sẽ học về Ruby on Rails. Chi tiết khoá học tại: 

https://hub.techtown.asia/curriculum/ror

Khóa học ReactJS : https://hub.techtown.asia/curriculum/reactjs

https://discord.gg/PzPUNuTBnP
https://hub.techtown.asia/curriculum/ror
https://hub.techtown.asia/curriculum/reactjs


HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC

TRAINING MENTORING PROJECTASSIGNMENT
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TRAO ĐỔI 

VỚI CỐ VẤN 



QUY TRÌNH TRAINING

• Nhận giáo trình

• Cập nhật thời
gian các buổi
training

1

• Tham dự
training qua 
online platform

2

• Tự học theo
giáo trình

• Tự học theo các
tài liệu được
cung cấp

3

• Làm bài thu
hoạch

4

Sinh viên sẽ tham dự các buổi training 2 tuần 1 lần

Giữa các buổi training là thời gian sinh viên tự học nằm chuẩn bị tốt cho 

buổi training và tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu.



QUY TRÌNH MENTORING

• Nhận giáo trình

• Cập nhật thời
gian các buổi
training

1

• Tham dự
training qua 
online platform

2

• Tự học theo
giáo trình

• Tự học theo các
tài liệu được
cung cấp

3

• Làm bài thu
hoạch

4

Tech Town sẽ mời mentor cho chương trình là các CTO, Tech lead có bề dày kiến thức, kinh nghiệm.

Mentee sẽ đưa ra những vấn đề của bản thân, những gì cần tư vấn của Mentor

Hệ thống sẽ matching mentor - mentee phù hợp.

Hệ thống tự động gửi email và link tham dự buổi mentoring tới mentor và mentee.

Sau buổi mentoring, sinh viên (mentee) sẽ viết bài tổng kết và gửi lên hệ thống.



QUY TRÌNH THỰC HIỆN ASSIGNMENT

• Đăng nhập IT 
Learning Hub

1

• Chọn bài tập
được giao theo
tuần

2

• Làm bài tập tại
IT Learning Hub

3

• Nộp bài trước
thời gian yêu
cầu

4



QUY TRÌNH THỰC HIỆN PROJECT

• Tạo team các
sinh viên giỏi

• Cam kết hoàn
thành dự án

1

• Nhận yêu cầu của
dự án

• Phân tích yêu cầu
và thiết kế

• Triển khai và kiểm
tra

• Thực hiện dự áo
theo Phương thức
quản lí Scrum

2

• Hoàn thiện dự
án

3

• Cấp giấy chứng
nhận

4 



GIỚI THIỆU 
MENTOR
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MENTOR – DƯƠNG TRẦN
4/2018 – hiện tại – Làm việc tại Wao Studio 

• Chị làm việc với vị trí Senior Software Engineering / Team Leader

• Thực hiện cấu trúc một số hệ thống nội bộ bao gồm các công cụ quản lý / nhập 

đơn hàng, báo cáo chuyển đổi / doanh thu và theo dõi quy trình sản xuất, cũng 

như các API REST tùy chỉnh được thiết kế tích hợp trong Ruby.

• Nhà phát triển Fullstack giàu kinh nghiệm với lịch sử làm việc trong Ứng dụng

phần mềm, Tiền điện tử và Bất động sản như: Ví tiền điện tử: Thanh toán Rev, dự 

án kiếm tiền từ tiền điện tử: BookmarkX, iQues, BitLoto, giao dịch Flatform: Rev-

Trading, phát hiện giọng nói: Anna Speak, stacks: Ruby on Rails, Postgresql, React 

JS, Hợp đồng thông minh, AWS.

• Thiết kế và triển khai các tính năng giao diện người dùng nội bộ mới để cấu hình, 

triển khai, kiểm soát và giám sát hệ thống

Các chứng chỉ đạt được 

• Tensorflow Developer - Jun 2021, By Google 

• Leetcode 200 - December 2020, By ProtonX

4/2017 – hiện tại – Làm việc tại Qualified Training Solutions

• Chị làm với vị trí IT Manager. 

• Triển khai các chức năng mới và bảo trì theo cách thủ công cho qts.edu.vn. 

• Thiết kế và triển khai các tính năng giao diện người dùng nội bộ mới để cấu 

hình, triển khai, kiểm soát và giám sát hệ thống.



• Thời gian học : 

• Học viên cần tham gia vào lớp học trước 10p (để tránh các sự cố về mạng)

• Học viên phải tham gia hơn 70% tổng số buổi lớp học.

• Học viên trễ không quá 30 phút: báo trước cho trợ giảng

*Trường hợp, Học viên vào trễ quá 30 phút: Mentor điểm danh vắng. 

• Số lượng bài tập thực hiện hơn 70% tổng số bài tập được giao là đạt.

• Không quay phim, chụp hình, ghi âm trong lớp học khi đang học

• Không tự ý phát tán các thông tin, hình ảnh, tài liệu của lớp học ra ngoài

• Không ồn ào, gây mất trật tự trong thời gian học, khi vào lớp học viên cần bật video và tắt micro, 

chỉ bật khi có yêu cầu của mentor

• Sinh viên được tham dự các buổi đào tạo, mentoring tại IT Learning Hub hoàn toàn miễn phí.

• Sinh viên không bắt buộc phải làm việc cho Tech Town sau khi hoàn thành khoá đào tạo và các 

dự án.

• Sinh viên có thái độ không tiêu cực, đúng mực, Tech Town hoàn toàn được phép ngưng nhận 

đào tạo.

QUY ĐỊNH LỚP HỌC05



KIỂM TRA –
ĐÁNH GIÁ 
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STT
HẠNG MỤC 

ĐÁNH GIÁ
CÁCH THỨC GIÁM SÁT CHỈ TIÊU

TỈ 

TRỌNG 

CHUNG

GHI CHÚ

1

Thái độ học tập

của sinh viên

Giám sát bằng số lượng tham 

gia các buổi đào tạo.

Số lượng tham gia lớn hơn 

70% số buổi là đạt
25%

Theo dõi bằng form check in 

trước buổi học. Admin Tech 

Town sẽ làm việc với nhóm 

trưởng của các nhóm để theo 

dõi, kiểm tra

2

Giám sát bằng các bài tập các 

bạn thực hiện sau các 

sections đào tạo.

Số lượng bài tập thực hiện 

lớn hơn 70% tổng số bài 

cần làm là đạt.

25%
Admin Tech Town làm việc với 

Trainer để thống kê

3

Năng lực học tập

Đánh giá bằng só điểm bài tập 

của các bạn

Điểm trung bình bài tập >= 

5 là đạt. Không có điểm liệt 

0 điểm

20%

4
Đánh giá cuối kỳ bằng final 

project
Chấm điểm 30%

TỔNG CỘNG 100% Tổng điểm >= 6 là ĐẠT



XẾP LOẠI ĐÁNH GIÁ

THANG ĐIỂM XẾP LOẠI

6 - 6,5 Trung bình

6,5 - 8 Khá

8 - 9 Giỏi

>= 9 Xuất sắc



CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

Các bạn tham gia hoàn thành một khoá đào tạo và đủ điều kiện.

Cấp chứng nhận (certificate) đã tham gia khoá học tại IT Learning Hub.

Chứng nhận này được cấp bởi Tech Town và nhà trường.

Trên chứng nhận sẽ đề cập loại “Giỏi" và “Xuất sắc". 

Các bạn thuộc xếp loại “Trung bình" và “Khá" thì không đề cập xếp loại này trên 
chứng nhận.

Các bạn thuộc team project sẽ được cấp chứng nhận đã hoàn thành khoá học 
và tham gia dự án thực tế tại Tech Town.



THANK YOU


