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Đào tạo chất lượng cao

Cam kết có việc làm sau khi tốt nghiệp

Được hưởng các chính sách học bổng và chính 
sách của nhà nước về vay vốn học tập, tạm 
hoãn nghĩa vụ quân sự, miễn, giảm học phí….

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải là một trong 
các nghề chất lượng cao được hỗ trợ bởi Chương 
trình hợp tác Việt - Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt 
Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh 
tế và Phát triển Liên bang Đức, được thực hiện bởi Tổ 
chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”

“Ba năm học nghề Kỹ thuật thoát 
nước và xử lý nước thải ở cả nhà 

trường và doanh nghiệp đã giúp em 
rèn giũa kiến thức, tay nghề và kỹ năng 

mềm, tạo điều kiện để em tìm được 
việc làm ngay, có thu nhập ổn định.”

Nguyễn Thị Nhẫn, tốt nghiệp loại giỏi nghề Kỹ thuật 
thoát nước và xử lý nước thải, hiện đang làm việc tại 
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MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG CAO 
VỚI CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VƯỢT TRỘI:

BẠN SẼ HỌC GÌ ĐỂ TRỞ THÀNH KỸ THUẬT 
VIÊN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI?

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐẠI DIỆN 
DOANH NGHIỆP VỀ KHÓA HỌC

RA TRƯỜNG, KỸ THUẬT VIÊN 
THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
CÓ THỂ LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ?

“Chương trình đào tạo rất thiết thực và phù hợp 
với điều kiện làm việc thực tế trong lĩnh vực 
thoát nước, xử lý nước thải tại Việt Nam. 
Nhờ có học phần đào tạo tại doanh nghiệp, 
học viên làm quen rất nhanh với môi trường và 
công việc trong nhà máy, giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm được thời gian tuyển dụng và chi phí đào 
tạo đầu vào.”
Bà Trương Thị Thu Thảo, Phó giám đốc Trung tâm 
Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, Công ty CP 
Nước – Môi trường Bình Dương

Chương trình đào tạo sát với nhu cầu của thị trường lao 
động, đạt tiêu chuẩn Đức;
70% thời gian học thực hành; 
Đội ngũ giáo viên có trình độ cao, đạt chuẩn quốc tế;
Được học và thực tập tại doanh nghiệp, giúp rèn luyện 
tay nghề và kỹ năng mềm;
Phòng học hiện đại, có internet, thực hành tại trường 
trên các thiết bị hiện đại;
Lớp học khoảng 25 sinh viên.

Làm việc với vi sinh vật và hóa chất môi trường;
Vận hành, điều khiển, điều chỉnh máy móc 
và công trình;
Vận hành công trình thu gom và thoát nước thải;
Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, 
sinh học, hóa-lý;
Làm việc với thiết bị điện một cách an toàn;
An toàn lao động khi làm việc trong lĩnh vực 
nước thải;
Quản lý thông tin, hồ sơ, vật liệu, dụng cụ lao động 
và kho chứa;
Phân tích nước thải và bùn.

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Tốt nghiệp THPT

Yêu thích lĩnh vực môi 
trường, hóa học, sinh học

Lập kế hoạch, chuẩn bị, điều phối và thực hiện công 
việc theo quy trình của doanh nghiệp;
Theo dõi, điều khiển và điều chỉnh các quy trình vận 
hành nhà máy xử lý nước thải, mạng lưới thoát nước;
Kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thiết bị, bể, đường ống;
Thực hiện các công việc lắp đặt và sửa chữa các trạm 
xử lý nước thải quy mô nhỏ;
Lấy mẫu, phân tích các mẫu nước thải và bùn trong 
phòng thí nghiệm;
Đánh giá và tư liệu hóa các thông số vận hành.

Kỹ thuật viên thoát nước và xử lý nước thải làm việc trong 
các đơn vị công ích nhà nước hoặc công ty tư nhân hoạt 
động trong lĩnh vực môi trường: thoát nước, xử lý nước 
thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp. 
Các nhiệm vụ chính của họ bao gồm:


