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BENEFITS FROM TAKING PART
IN COURSE

Overview
Based on the orientation of green growth and
sustainable development for Vietnamese SMEs in
connection with World Economic Community,
Asian Institute of Technology in Vietnam (AITVN)
cooperated with TransViet Travel organizing
study tours for Vietnamese SMEs and other institutions concern. The goal of the program is to
experience the GREEN GROWTH and potential
applications in the development of Vietnamese
Enterprises. It also promotes opportunities for
marketing and possible collaborations with international partners.
TRAINEES WILL HAVE OPPORTUNITIES TO
WORK AND SHARE EXPERIENCES WITH:



Having experiences in “Green Growth”
Models, potential applying in Viet Nam context. It also expands cooperation chances,
cooperating with international partners.



Having a chance to observe, learn and update “Green Growth” technologies and
techniques. Hence, apply effectively to your
own company/organization.



Opportunities of “Green Growth” development as well as understand clearly about the
challenges to develop sustainable plans for
organization/enterprises .



Learn and exchange knowledge, practical
experiences about mechanism, financial
basis to implement of “Green Growth” projects, ensure the feasibility in own company.



Experience the active working environment,
participant can promote knowledge and
experience, build and consolidate “Green
Growth” program at your company step by
step. Contribute to promote the effectiveness of short-term activities and boost longterm sustainable development goal of project, arear and the whole country.

Chances to explore in
Korea - country of kim chi


Having experiences in “Green Growth” Models,
potential applying in Viet Nam context. It also expands cooperation chances, cooperating with international partners.



Having a chance to observe, learn and update
“Green Growth” technologies and techniques.
Hence, apply effectively to your own company/
organization.



Opportunities of “Green Growth” development as
well as understand clearly about the challenges to
develop sustainable plans for organization/
enterprises.



Learn and exchange knowledge, practical experiences about mechanism, financial basis to implement of “Green Growth” projects, ensure the feasibility in own company.



Experience the active working environment, participant can promote knowledge and experience, build
and consolidate “Green Growth” program at your

company step by step. Contribute to promote the
effectiveness of short-term activities and boost
long-term sustainable development goal of project, arear and the whole country.

Tuition fees



Global Green Growth Institute (GGGI)





Project Management Unit, Green Growth
models at Companies in South Korea

VND25.350.000/Person (25 to 29 people Group)



Program Officer(s) will coordinate the study
tour, leading discuss and questions through
multiple choice tests, aiming to remind the
visiting knowledge in a daily basis.

The six- day -visit course in Korea. Full
Package Cost:

VND27.600.000/Person (20 to 24 people Group)
VND 31.100.000/Person (15 to 19 people Group)



Course duration : 6 days 5 nights ( depart from Ha Noi or Ho Chi Minh City)

KHÓA HỌC TẬP THĂM QUAN QUỐC TẾ

Hãy liên hệ với
chúng tôi để có
những thông tin
mới nhất.

TĂNG
TRƯỞNG
XANH

Liên hệ


Ts. Ngô Thọ Hùng

Điều phối viên Chương trình

Email: hung@aitcv.ac.vn;
Tel: 84-4-3766 9493, máy lẻ: 114


ThS. Trần Thị Hồng Nhiên

Phụ trách Học thuật - EDS/AITVN
Email:nhien@aitcv.ac.vn
Mob: 0163.4145.930 Tel:84-8-39107423,
Máy lẻ 105


Ms. Phạm Thu Thảo

Phụ trách tour - TRANSVIET
Email: Thao.phamthu@transviet.com
Mob: 0904.94.99.95

Tel: 84-4-35747232

Hướng tới kinh doanh bền vững

CÔNG TY LỮ HÀNH TRANSVIET

AITVN

Asian Institute of Technology in Vietnam

Trưởng P. Môi trường và Phát triển (EDS),

Lợi ích khoá học




Được học tập, quan sát và cập nhật các công
nghệ, kỹ thuật liên quan TĂNG TRƯỞNG XANH,
áp dụng hữu hiệu tại đơn vị tổ chức/doanh
nghiệp mình.



Được chủ động nắm bắt cơ hội cũng như hiểu rõ
các thách thức phát triển TĂNG TRƯỞNG XANH
cho các kế hoạch, chiến lược phát triển tại đơn vị
mình.

Tổng quan
Trong công cuộc hội nhập sâu của nền kinh tế
Việt Nam vào cộng đồng thế giới, Theo định
hướng phát triển bền vững xanh sạch, Viện Công
nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITVN) hợp tác với
Công ty Lữ hành TransViet thực hiện các chuyến
study tour cho các doanh nghiệp và các đơn vị
hữu quan của Việt Nam. Mục tiêu của chương
trình là tham quan học tập kinh nghiệm TĂNG
TRƯỞNG XANH tiềm năng áp dụng trong sự
phát triển các doanh nghiệp của Việt Nam. Đồng
thời mở rộng các cơ hội hợp tác, kết nối cùng
nhau làm ăn với các đối tác quốc tế.
HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐẾN LÀM VIỆC VÀ CHIA
SẺ KINH NGHIỆM VỚI:


Viện Nghiên cứu Tăng trưởng Xanh Toàn cầu
(GGGI)



Ban quản lý dự án, Các mô hình Tăng trưởng
xanh của các doanh nghiệp tại Hàn Quốc



Điểu phối viên sẽ dẫn dắt khóa học đặt câu
hỏi thảo luận thông qua bài tập trắc nghiệm
củng cố kiến thức tham quan học tập trong
ngày

Tham quan học tập kinh nghiệm TĂNG TRƯỞNG
XANH, tiềm năng áp dụng trong sự phát triển kinh
tế của Việt Nam. Đồng thời mở rộng mở rộng
mạng lưới đối tác khách hàng trong ngành; các cơ
hội kết nối, hợp tác kinh doanh với các dối tác
quốc tế.



Được học tập trao đổi các kiến thức kinh nghiệm
thực tế về cơ chế / cơ sở tài chính thực thi hoạt
động dự án TĂNG TRƯỞNG XANH, bảo đảm
tính khả thi cho các sáng kiến dự án.



Được trải nghiệm môi trường làm việc năng
động, học viên có thể phát huy các kiến thức và

kinh nghiệm sẵn có, từng bước xây dựng,
củng cố các chương trình hành động TĂNG
TRƯỞNG XANH tại đơn vị mình, góp phần
tăng cương tính hiệu quả các hoạt động
ngắn hạn cũng như phục vụ mục tiêu phát
triển bền vững dài hạn của dự án, của
ngành và của quốc gia.

Cơ hội trải nghiệm xứ
sở Kim Chi - Hàn Quốc


Thăm Gyeongbok Palace – cung điện lớn
nhất ở Pentatonic từng có tại Hàn Quốc.
Công trình rộng 410.000m2 với hơn 300
biệt thự cổ.



Bảo tàng dân gian SEOUL Folk Museum,
the Green House (cung điện tổng thống),
thăm sông nhân tạo, thơ mộng Stream
Cheng Gye River



Thăm tháp Namsan tower – biểu tượng của
thành phố Seoul.



Khám phá Bukchon Hanok Village – ngôi
làng xinh đẹp với các ngôi nhà truyền
thống lâu đời nằm ở trung tâm Seoul –
mang vẻ đẹp kiến trúc từ nhiều thế kỷ
trước



Thăm chùa Haedong Yonggungsa – xây
dựng trên đá cạnh biển.

Học phí


Khóa học tập tham quan 6 ngày tại
Hàn Quốc. Học phí trọn khóa là:



25.350.000 VND/học viên (nhóm 25
-29 người)



27.600.000 VND/ học viên (nhóm
20-24 người)



31.100.000 VND/ học viên (nhóm
15-19 người)



Thời lượng: 6 ngày 5 đêm (khởi hành
tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh)

