
 
Chương trình thực tập NGÔI SAO TRẺ HỢP TÁC XÃ 2019 

Coop Young Star 2019 

 

Tiếp nối sự thành công của chương trình TẬP HUẤN QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHO CÁN BỘ TRẺ LÀM 

VIỆC TRONG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, dự án VCED xin được giới thiệu về chương trình thực tập mang tên 

“Ngôi Sao Trẻ Hợp Tác Xã” cho năm 2019. Chương trình này là một phát kiến của dự án VCED nhằm mục đích khích 

lệ sự quan tâm của thế hệ trẻ với phong trào hợp tác xã cũng như việc phát triển mô hình kinh tế hợp tác. Đây là 

một kỳ thực tập kéo dài 5 tháng như một bước khởi đầu cho các bạn trẻ trong định hướng sự nghiệp, cũng như 

những ai đang quyết tâm theo đuổi việc quản lý và phát triển hợp tác xã trong tương lai. 

Ai nên tham gia chương trình này?  

1. Những sinh viên năm cuối trong các chuyên ngành kinh tế, quản lý, nông nghiệp, v.v.. 

2. Những sinh viên vừa tốt nghiệp mong muốn cọ sát thực tế 

3. Những người trẻ đang quan tâm đến mô hình hợp tác xã và phát triển hợp tác 

 

Điều thú vị từ chương trình 

Các bạn trẻ sẽ được lựa chọn 1 trong 4 hợp tác xã ở 4 tỉnh: 

• Green Pomelo Coop: Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Bến Tre,  

• Don Duong Coop: Hợp tác xã Bò sữa Đơn Dương, Lâm Đồng,  

• Thanh Binh Coop: Hợp tác xã Thanh Bình, Bình Thuận,  

• Evergreen Coop: Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận 

Đây là một kỳ thực tập kéo dài ít nhất 5 tháng. Với các hành trình và điểm nhấn như sau: 

• Tập huấn riêng về mô hình hợp tác xã kiểu mới, các nguyên tắc và giá trị căn bản của Hợp tác xã, hiểu 

thêm về các mô hình hợp tác xã trên thế giới; 

• Thử sức trong vai trò một người nông dân: tìm hiểu các kiến thức về sản phẩm và kỹ thuật nông nghiệp 

căn bản dựa theo từng địa bàn đăng ký với sự hướng dẫn của chính Hợp tác xã và các nhân viên, chuyên 

viên dự án VCED; 

• Thử sức trong vai trò một nhân viên của hợp tác xã: dựa vào chuyên môn, từng ứng cử viên sẽ chọn vị trí 

mình muốn thực tập dưới sự hướng dẫn của Hội đồng quản trị của HTX và nhân viên/chuyên viên dự án; 

Trong suốt quá trình tham gia thực tập, các bạn trẻ được xem như là một nhân viên chính thức của Hợp tác xã, 

được sự hướng dẫn và tập huấn của Hội đồng quản trị và các nhân viên của HTX, và các nhân viên, chuyên viên đến 

từ dự án VCED. Các bạn trẻ được khuyến khích:  

• đề xuất ra ý tưởng mới;  

• lập kế hoạch, đặt chỉ tiêu và hoàn thành chỉ tiêu đúng nguyện vọng; 

• tương tác chủ động với mọi người để phát triển kỹ năng giao tiếp cũng như điều phối công việc; 

• ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, so sánh và đối chiếu để hình thành nên kinh nghiệm cá 

nhân. 

 

Hỗ trợ kinh phí 



 
Mỗi hợp tác xã chọn tối thiểu 1 thực tập sinh, và tối đa không quá 2 bạn. Mỗi ứng cử viên được chọn sẽ được nhận 

khoản phí hỗ trợ theo chính sách của dự án như sau: 

• 2 tháng thử việc đầu tiên sẽ được hỗ trợ chi phí ăn trưa và đi lại: 2.000.000 đồng/ tháng/ bạn 

• 3 tháng thực tập chính thức sẽ được hỗ trợ mỗi bạn 4.000.0000 đồng/ tháng  

 

Sau kì thực tập các ứng viên sẽ nhận được 

1. Bằng khen hoàn thành kỳ thực tập từ HTX 

2. Chứng nhận hoàn thành kỳ thực tập từ tổ chức SOCODEVI 

3. Cơ hội được nhận trở thành nhân viên chính thức của Hợp tác xã sau thời gian thực tập  

 

Hồ sơ cần 

1. Thư ngỏ giới thiệu sơ lược bản thân và nêu nguyện vọng cũng như sự cam kết của bạn với chương trình 

thực tập này (đề gửi đến Hợp tác xã mong muốn) 

2. Bộ Hồ sơ cá nhân Resume (hay CV) với những thông tin về bản thân, lịch sử học tập và làm việc (nếu có), 

các kỹ năng chuyên môn và điểm mạnh 

 

Ghi chú hồ sơ theo nguyên tắc tiêu đề sau:  

[Internship] Họ và tên_Tên trường đại học_HTX Mong muốn 

Ví dụ: [Internship] Do Anh Thu_DH Can Tho_Thanh Binh Coop 

 

Các hồ sơ vui lòng gửi về VCEDproject@socodevi.org 

 

Thời gian dự kiến  

Chương trình thực tập dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2019 đến hết tháng 9/2019. Các mốc thời gian cần lưu ý như 

sau: 

 

3/2019 – 4/2019 Công bố thông tin về chương trình thực tập sinh 

31/5/2019 Hạn chót nhận hồ sơ ứng viên 

01/4 – 15/6/2019 Lọc hồ sơ và phỏng vấn 

5/5 – 10/9/2019 Công bố và phổ biến các lịch trình thực tập 

 


