


Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng mang sứ mệnh đào tạo các thế hệ học sinh, 
sinh viên có trí tuệ, tâm hồn, thể lực và kỹ năng vượt trội để sống hạnh phúc, 
sẵn sàng hội nhập quốc tế và là công dân toàn cầu có trách nhiệm. 

SỨ MỆNH

Tạo dựng hệ sinh thái giáo dục toàn diện, sáng tạo và đẳng cấp.
Khẳng định vị thế số một trong hệ thống giáo dục tư thục tại Việt Nam.
Trở thành thương hiệu giáo dục uy tín trong khu vực và thế giới.

TẦM NHÌN

Chọn triết lý giáo dục Nhân bản, lấy con người làm trung tâm, NHG đầu tư một 
hệ sinh thái giáo dục quốc tế hoàn chỉnh, từ mầm non đến tiến sĩ bao gồm các 
chương trình: hội nhập quốc tế, song ngữ quốc tế và quốc tế hoàn toàn.
NHG tin rằng, một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể bước ra thế 
giới đầy tự tin và vươn lên mạnh mẽ nhờ giáo dục.
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GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

BẢN SẮC

Muốn có uy tín với ai, 
thì hãy là người
hữu ích cho họ

UY TÍN LÃNG MẠN

Là ước mơ, là sự 
sáng tạo và hướng tới 

cái đẹp

Có trái tim yêu thương                     
Biết suy nghĩ và tư duy
Lao động và làm việc hăng say
Trân quý và giữ gìn sức khỏe
Trở thành con người hoàn thiện, nhân bản

HEART
HEAD
HAND
HEALTH
HUMAN

YÊU THƯƠNG
Cảm thông, chia sẻ 
và giúp đỡ lẫn nhau

CHÍNH TRỰC
Trung thực, dũng cảm, 
bảo vệ sự thật, sống có 
trách nhiệm với bản thân 
và cộng đồng

TÔN TRỌNG
Quan điểm, tình cảm, 
phẩm giá của bản thân 
và người khác

KỶ LUẬT
Nghiêm túc tuân thủ mọi quy 
chế, quy định của Tập đoàn và 
thực thi các quyết định của cấp 
trên với tinh thần vì lợi ích chung.

SÁNG TẠO
Tạo nên các giá trị mới, 
phương thức mới phục vụ lợi 
ích, hạnh phúc của cá nhân
và cộng đồng

Chọn triết lý giáo dục Nhân bản là kim chỉ 
nam cho mọi hoạt động, tập trung vào đối 
tượng gốc rễ của giáo dục chính là con 
người,  các thế hệ học trò trong hệ thống 
giáo dục Nguyễn Hoàng sẽ là những cánh 
chim đại bàng phát huy tối đa những khả 
năng đặc biệt vốn có của bản thân, hoàn 
thiện nhân phẩm và hội đủ 5H: 



Chào đón trường ĐH 
Quốc tế Hồng Bàng gia 

nhập NHG

Khởi đầu với cửa hàng 
máy tính tại TP. HCM

Trường ĐH Bà Rịa - 
Vũng Tàu gia nhập NHG

Chào đón thành viên 
Trường Quốc tế Bắc Mỹ
(SNA)

Thành lập Trường Quốc 
tế song ngữ (UKA)
tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Chuyển đổi mô hình 
quản trị Tập đoàn và hệ 

thống nhận diện mới

Top 5 thương hiệu 
ngành CNTT Việt Nam

Chính thức đầu tư vào 
giáo dục

2007

2008

Khánh thành trường 
liên cấp Hội nhập Quốc 

tế iSchool đầu tiên

Khánh thành Trường 
UKA Hạ Long

Khởi công Trường UKA 
Đà Nẵng và Trường 

UKA Huế

Đưa vào hoạt động
Trường Hội nhập Quốc tế 

iSchool Quảng Trị

Khánh thành
Trường UKA Huế và 
UKA Đà Nẵng

Khởi công
Trường SNA Biên Hòa
Trường SNA chính thức 
giảng dạy chương trình 
Tú tài Quốc tế

1999

2020

Đầu tư Trường mầm 
non Quốc tế Saigon 

Academy tiên phong 
phương pháp giáo dục 

0 tuổi.

2019

Tập đoàn Giáo dục 
Nguyễn Hoàng chào 

đón 2 thành viên
ĐH Gia Định và ĐH Hoa 
Sen gia nhập hệ thống 

Khánh thành Trường 
Quốc tế song ngữ UKA 

Bình Thạnh, TP.HCM

Khởi công Thành phố 
Giáo dục Quốc tế IEC 

đầu tiên tại Quảng Ngãi
Khánh thành Thành 

phố Giáo dục Quốc tế 
IEC Quảng Ngãi

POPULARITY

2018

2022

Hệ thống trường UKA triển 
khai chương trình Quốc tế 
Oxford 

SNA chính thức là trường 
IB toàn phần

2015
2011 2016

NĂM

Trường Cao đẳng Hoa Sen 
chính thức gia nhập NHG

Khánh thành trường Quốc 
tế SNA Marianapolis Biên 
Hòa Campus 

Khánh thành
UKA Gia Lai 

Trường ĐH Công nghệ 
Miền Đông gia nhập NHG 

SNA MARIANAPOLIS
INTERNATIONAL SCHOOL

BIEN HOA CAMPUS

2021



 

CÁC ĐỐI TÁC
Chính phủ và các tổ chức giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức văn hóa, công nghệ quốc tế, 

các trường học danh tiếng toàn cầu.



HỆ SINH THÁI SỐ
TRONG QUẢN TRỊ,
GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP



Trường Đại học Quốc tế của người Việt

Thành lập từ năm 1991, Trường Đại học Hoa Sen đào tạo 
đa ngành, đa lĩnh vực và là một trong những trường đại 
học hàng đầu trong hệ thống các trường đại học ngoài 
công lập Việt Nam.
Trường định hướng chiến lược phát triển mô hình giáo dục 
ứng dụng, thông minh, phát huy tinh thần khởi nghiệp của 
sinh viên.



Xây dựng môi trường học thuật giúp sinh viên có 
trải nghiệm cuộc sống năng động, sáng tạo, có 
trách nhiệm với xã hội và hội nhập quốc tế cùng 
với tiêu chí đào tạo:
Học để trở thành công dân toàn cầu
Học không chỉ tập trung vào lý thuyết mà phải 
biết ứng dụng vào thực hành
Học không chỉ biết chuyên môn mà cần phải biết 
kỹ năng sống, đạo đức và có trách nhiệm
Học không chỉ để xin việc làm mà còn có khả 
năng tạo ra việc làm cho xã hội thông qua kinh 
nghiệm

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
HSU đào tạo bậc Đại học với 33 ngành đào tạo, 10 chương 
trình song bằng, với 9 nhóm ngành mũi nhọn: Kinh tế & 
Quản trị, Du lịch, Luật, Thiết kế & Nghệ thuật, Công nghệ 
thông tin, Khoa học Xã hội, Logistics & Thương mại Quốc tế, 
Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế.
HSU là trường ĐH đầu tiên của Việt Nam có 5 chương trình 
đào tạo về lĩnh vực kinh tế được kiểm định theo Chuẩn kiểm 
định ACBSP Hoa Kỳ (gồm các ngành Kế toán, Quản trị nhân 
lực, Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng), 
đồng thời là trường đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS Stars  
ngay lần đầu đánh giá. 
HSU có các chương trình liên kết đào tạo với các trường của 
Cộng hòa Pháp ở các ngành: Quản lý khách sạn – nhà hàng 
quốc tế, Kinh doanh quốc tế và Thiết kế thời trang.



HSU có 4 cơ sở với tổng diện tích hơn 30.000m2.
Tòa nhà chính ở số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1, có các phòng hội nghị, phòng họp, thư 
viện, phòng chiếu phim được đặt tên theo các danh nhân, khu văn phòng làm việc, 
các giảng đường, lớp học được trang bị đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn quốc tế
Khu tổ hợp thực hành du lịch và khách sạn Hoa Sen hiện đại, đầy đủ các chức năng.

HSU hiện có 354 giảng viên có trình độ Thạc sĩ,  Tiến sĩ,  Phó Giáo,  Giáo sư.
Giảng viên được đào tạo từ nước ngoài, giảng dạy theo đúng chuyên ngành đã được 
đào tạo và luôn sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên.
Nhiều giảng viên chuyên ngành kinh tế hiện đang nắm những vị trí quan trọng tại các 
công ty đa quốc gia trong và ngoài nước.

100% SV có học tiếng Anh với giảng viên người nước ngoài, đạt chứng chỉ quốc tế tối 
thiểu cấp độ B1 tiếng Anh khi tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo chất lượng với nhiều môn học được giảng bằng tiếng Anh, dạy 
học theo dự án, tăng cường thời lượng học và thực hành ngay tại doanh nghiệp.
Tỉ lệ việc làm trên 98% trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG



Đại Học Quốc tế Hồng Bàng - HIU
Chọn Hồng Bàng, vững vàng tương lai

Thành lập năm 1997, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 
(HIU) là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên 
được thành lập tại phía Nam. Hơn 24 năm qua, Trường đã 
đào tạo hơn 80.000 thạc sĩ, cử nhân và kỹ thuật viên cho 
thị trường lao động Việt nam và quốc tế.



MỤC TIÊU GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
Nổi tiếng là một trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh 
vực với chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, hiện HIU đào 
tạo 36 ngành với 10 Khoa và 1 Viện, thuộc các khối ngành 
chính: Khối ngành sức khỏe; Kinh tế - Quản lý; Luật; Khoa 
học - Xã hội; Kỹ thuật; Khoa học giáo dục, trong đó có nhiều 
ngành đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.  

Chương trình tiếng Anh tại HIU giúp sinh viên ra trường có 
trình độ ngoại ngữ chuyên ngành IELTS đạt từ 6.5 trở lên, 
tạo lợi thế việc làm sau khi tốt nghiệp; tự tin để phỏng vấn 
vào các công ty đa quốc gia và làm việc tại nước ngoài. 

Tạo ra một thế hệ trẻ toàn diện về nhân cách - 
trí tuệ - sức khỏe...
Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã 
hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện 
đại hóa và hội nhập 

Chương trình liên kết quốc tế với 6 trường đại học uy tín:
Học viện Công nghệ Nelson Marlborough (New Zealand)
Đại học Texas Arlington (Hoa Kỳ)
Đại học Gannon (Hoa Kỳ)
Đại học William Jessup (Hoa Kỳ)
Đại học Westcliff (Hoa Kỳ)
Trường Kinh doanh & Quản lý Khách sạn BHMS (Thụy Sĩ)



HIU có 2 cơ sở đào tạo tại TP.HCM: Cơ sở chính là Tòa nhà cao 25 tầng, mang hình dáng 
“Con tàu tri thức” với kiến trúc trẻ trung, không gian mở, môi trường xanh... theo 
chuẩn dịch vụ 5 sao, có 102 giảng đường, phòng học phục vụ cho việc giảng dạy. Thư 
viện ĐH HIU được thiết kế theo mô hình thư viện đại học hiện đại tại ĐH Harvard (Mỹ).
- Có nhiều dịch vụ độc đáo: Phòng GYM, Golf, Phòng Tĩnh tâm, các Phòng CLB đặc sắc 
như âm nhạc, kiến trúc, sky bar.
- Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia và quốc tế với 7 phòng Lab, 
hơn 280 máy móc hiện đại phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu chuyên sâu.
- Khu tổ hợp thực hành du lịch và khách sạn Sulyna theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Đội ngũ giảng viên hơn 500 người với học hàm học vị cao, trong đó 331 là giáo sư, phó 
giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cùng đội ngũ quản trị am hiểu và tâm huyết với giáo dục đại học.
Đội ngũ thỉnh giảng là các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nhân thành đạt.

Sinh viên HIU khi tốt nghiệp vc điểm IELTS đạt tối thiểu từ 6.5, hoàn thiện 4 kỹ năng:
nghe/nói/đọc/viết, có thể làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài.
Với 4 năm học và học phí chỉ bằng 50% du học, sinh viên có thể cùng lúc nhận hai bằng 
đại học từ HIU và trường đối tác nước ngoài
Tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế
HIU đảm bảo cơ hội 100% việc làm cho sinh viên tốt nghiệp
Sinh viên HIU có năng lực làm việc quốc tế lâu dài

CƠ SỞ VẬT CHẤT

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG



Trường Đại học Gia Định – GDU
Thành công bởi lựa chọn

Thành lập từ năm 2007, Trường Đại học Gia Định (GDU) 
là trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực dành cho 
đại chúng. Với sứ mệnh là nơi cung cấp nguồn nhân lực 
và sản phẩm có chất lượng cao cho xã hội, GDU đề cao 
tính thực hành trong hoạt động đào tạo, đảm bảo tất cả 
người học ở GDU đều có việc làm sau khi tốt nghiệp.



MỤC TIÊU GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Hiện tại, GDU đào tạo 19 ngành với 25 chuyên ngành hệ Đại 
học chính quy 
Chương trình đào tạo giáo dục luôn được cập nhật, đổi mới 
theo hướng quốc tế hóa.
Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học và hành, đảm bảo sinh 
viên có việc làm tốt sau khi ra trường

Trang bị cho người học không chỉ hệ thống lý luận tiên 
tiến mà còn thành thạo trong thực hành nghề nghiệp để 
có việc làm tốt ngay sau khi ra trường.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường gần 300 giảng viên, 
trong đó 100% trình độ thạc sĩ trở lên.

Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 25 SV/GV. Tổng số sinh viên 
của GDU đến thời điểm hiện tại là 4000.

Sinh viên GDU luôn là trung tâm các hoạt động của nhà 
trường
Sinh viên GDU giỏi về lý thuyết và thành thạo trong việc 
làm
Sinh viên GDU có việc làm ngay sau tốt nghiệp
GDU cam kết cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực đáp ứng 
những yêu cầu của cuộc sống

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG



Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Nơi trải nghiệm để thành công

Là trường đại học duy nhất ở thành phố biển xinh 
đẹp, được thành lập năm 2006, BVU có hơn 20.000 
sinh viên đã tốt nghiệp và gia nhập thị trường lao 
động. Mục tiêu của nhà trường là trở thành trung 
tâm đào tạo nguồn nhân lực cho 6 tỉnh miền Đông 
Nam Bộ. BVU là trường đại học trẻ nhất của Việt 
Nam đạt 4 sao của tổ chức QS Stars.



Tập trung toàn lực cho chất lượng đào tạo và hỗ 
trợ sinh viên.
Chương trình ứng dụng.
Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sinh viên hội nhập.
Liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh 
nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

Tập trung toàn lực cho chất lượng đào tạo và hỗ 
trợ sinh viên.
Chương trình ứng dụng.
Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sinh viên hội nhập.
Liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh 
nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
2 chuyên ngành tiến sĩ và 5 chuyên ngành thạc sĩ theo định 
hướng ứng dụng.
Đào tạo  50 ngành, chuyên ngành bao gồm các lĩnh vực mũi 
nhọn như:

Luật, 
Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành,
Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và ăn uống,
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: quản lý chuỗi cung 
ứng công nghiệp;
Xuất nhập khẩu và đầu tư quốc tế; Quản lý giao nhận và 
vận tải quốc tế; Tổ chức quản lý và khai thác cảng.
Công nghệ kỹ thuật hóa học: công nghệ hóa dầu; Hóa dược 
– hóa mỹ phẩm.
Công nghệ thực phẩm; Đông phương học và Điều dưỡng.

Đào tạo thực nghiệm, hướng nghiệp gắn liền với doanh 
nghiệp
Đẩy mạnh quốc tế hóa chương trình, theo hướng các trường 
đại học tiên tiến như: Kinh doanh Rotterdam – Hà Lan, Đại 
học UBIS – Thuỵ Sĩ…



- BVU hiện có ba cơ sở tại TP Vũng Tàu, phòng học có trang bị điều hoà, máy chiếu...
- Tổng diện tích phòng học, thực hành, thí nghiệm và vui chơi đảm bảo cho hơn 7.000 
sinh viên. 
- Khu ký túc xá cao cấp với 3.000 chỗ.
- Có trên 30 phòng thực hành, thí nghiệm.
- Sinh viên cũng được học  thực tế, thực tập tập tại các doanh nghiệp, các khu công 
nghiệp.
-  Cơ sở mới của BVU có diện tích 10ha, sức chứa tới 30.000 sinh viên, hồ bơi theo tiêu 
chuẩn Olympic, sân bóng theo tiêu chuẩn FIFA, phòng tập GYM... 

BVU hiện có hơn 300 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó có gần 200 giáo sư, phó giáo 
sư, tiến sĩ và thạc sĩ. Nhiều giảng viên được cử đi học cao học, nghiên cứu sinh ở nước 
ngoài. Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tại Việt Nam 
và Quốc tế cùng với Lãnh đạo các doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy và cố vấn.

Được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp
Ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp
Tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế
Được hỗ trợ giới thiệu việc làm trong khi đang học tại trường
Được ưu tiên tuyển dụng với mức lương khởi điểm trung bình tới 1.500 USD/tháng

CƠ SỞ VẬT CHẤT

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG



Trường Đại học Công nghệ Miền Đông – MIT Uni.

Được thành lập năm 2013, MIT Uni. là một trường 
đại học đa ngành, đa lĩnh vực và có uy tín trong 
khu vực Đông Nam Bộ, định hướng mô hình đại 
học thông minh.

MIT Uni. sẽ đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất 
theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chương trình đào tạo 
đáp ứng được thực tế của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. 



MỤC TIÊU GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
Hiện tại, MIT Uni. đào tạo 12 ngành học hệ Đại học chính 
quy, liên thông đại học và văn bằng 2, với 5 ngành mũi 
nhọn: Dược học, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Công nghệ kỹ 
thuật ô tô, Kinh doanh quốc tế. 
Chương trình đào tạo giáo dục luôn được cập nhật, đổi mới 
theo hướng đại học thông minh. 
Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học và hành, đảm bảo sinh 
viên có việc làm tốt sau khi ra trường

Đào tạo nguồn nhân lực bậc cao có chất lượng, bồi dưỡng 
người học có kỹ năng, tri thức và tư duy đổi mới, sáng tạo 
để làm chủ, quản lý, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, 
công nghệ đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.

Đội ngũ giảng dạy có học hàm, học vị cao, là những nhà 
giáo tâm huyết, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực 
giảng dạy và nghiên cứu được mời từ nhiều quốc gia tiên 
tiến trên thế giới.

Sinh viên MIT Uni. luôn là trung tâm các hoạt động của 
nhà trường
Giỏi về lý thuyết và thành thạo trong thực hành
Có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG



Trường Cao đẳng Hoa Sen - HSC
Vững nghề – Lập nghiệp

Trường Cao đẳng Hoa Sen (Hoa Sen College) được 
thành lập năm 2007 với sứ mệnh đào tạo nghề đáp 
ứng nguồn nhân lực cho khu vực Miền Trung Tây 
Nguyên. HSC không ngừng đẩy mạnh quốc tế hóa 
chương trình đào tạo thông qua các đối tác uy tín 
nhằm giúp sinh viên có cơ hội liên thông với các 
bậc học cao hơn trong nước và có cơ hội nhận 
thêm bằng cấp có giá trị toàn cầu.



MỤC TIÊU GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
Hiện tại, HSC đào tạo 11 ngành học hệ cao đẳng với 3 ngành 
mũi nhọn: Quản trị văn phòng (chuyên thư ký y khoa), Thiết 
kế đồ họa, Ngôn ngữ thương mại (Anh, Hoa, Nhật). 
Chương trình đào tạo chú trọng thực hành, tăng cường học 
tập tại doanh nghiệp. 
Sinh viên tốt nghiệp đạt TOEIC 450+ và trình độ tin học văn 
phòng chuẩn MOS (Microsoft Office Specialist).  

Đào tạo nên nguồn nhân lực trẻ, vững tay nghề, trang bị 
những kỹ năng cần thiết để sinh viên theo đuổi niềm đam 
mê lập nghiệp trên thị trường lao động nhiều cơ hội lẫn 
thách thức

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, vững tay nghề đến 
từ nhiều doanh nghiệp, quốc gia trên thế giới. 

Chương trình Cao đẳng chính quy, học 2 năm, đảm bảo 
việc làm sau Tốt nghiệp

Nhận thêm chứng chỉ từ UPC (Úc)
Liên thông Đại học dễ dàng
Sinh viên tốt nghiệp có trình độ tiếng Anh tương đương 
TOEIC 450+

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG



Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA
Ngôi trường cho nhà lãnh đạo tương lai

Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) Nam Sài Gòn  được thành 
lập từ năm 2005, đào tạo từ preschool đến lớp 12 theo 
Chương trình Tú tài Quốc tế IB.
SNA đạt chứng nhận kiểm định từ Hiệp hội các Trường 
Cao đẳng và Đại học miền Tây Hoa Kỳ - Western Asso-
ciation of Schools and Colleges (WASC). Từ năm 2020, 
SNA trở thành thành viên của Hội đồng các trường 
quốc tế CIS và đang nỗ lực để đạt chứng nhận kiểm 
định của Hội đồng này. Năm 2022, SNA chính thức trở 
thành trường IB Toàn phần – IB Continuum School thứ 
6 tại Việt Nam. 



Lấy học sinh làm trung tâm. Học sinh có đầy đủ năng lực và 
phẩm chất để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, những 
công dân toàn cầu.
Chú trọng rèn luyện cho học sinh kĩ năng lãnh đạo, giao tiếp 
hiệu quả, trách nhiệm công dân, tư duy phản biện và khả năng 
chấp nhận rủi ro.

Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy chương trình quốc 
tế, có trình độ chuyên môn cao và có khả năng truyền cảm hứng 
sáng tạo cho học sinh để các em có cơ hội phát triển tốt nhất.
Liên tục được tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cũng như phương 
pháp dạy học theo chương trình Tú tài quốc tế

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

Bằng Tú tài Quốc tế - IB (International Baccalaureate) được công nhận trên 
toàn thế giới, cơ hội nhận học bổng vào các trường đại học danh tiếng toàn cầu.
Thành thạo ít nhất 3 ngôn ngữ.
Chứng nhận âm nhạc quốc tế LCM - London College of Music
Chứng nhận hoạt động cộng đồng

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

SNA Nam Sài Gòn có tổng diện tích hơn 10.000m2.
100 phòng được xây dựng, bao gồm 73 phòng học và 17 phòng chức năng, có sức 
chứa lên đến 1.000 học sinh.
Khuôn viên mới và các lớp học được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng các 
tiêu chuẩn quốc tế.
Hệ thống phòng thí nghiệm bộ môn Lý – Hóa – Sinh tại SNA đạt chuẩn chương 
trình Tú tài Quốc tế (IB).

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP



Marianapolis Preparatory School (MPrep) là trường 
trung học nội trú tư thục đầu của bang Connecticut với 
truyền thống giảng dạy và tuổi đời gần 100 năm. 100% 
học sinh tốt nghiệp Marianapolis theo học tại các 
trường Đại học danh giá khắp nước Mỹ và trên toàn thế 
giới.  
  
Bằng cấp của học sinh sau khi tốt nghiệp tại Trường 
Quốc Tế SNA Marianapolis - Biên Hòa Campus là bằng 
tú tài Mỹ được công nhận trên toàn thế giới.

SNA MARIANAPOLIS
INTERNATIONAL SCHOOL

BIEN HOA CAMPUS



Lấy học sinh làm trung tâm. Học sinh có đầy đủ năng lực và 
phẩm chất để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai, những 
công dân toàn cầu.
Chú trọng rèn luyện cho học sinh kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp 
hiệu quả, trách nhiệm công dân, tư duy phản biện và khả năng 
chấp nhận rủi ro.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Đội ngũ giáo viên ngoại quốc, có kinh nghiệm giảng dạy chương 
trình quốc tế, có trình độ chuyên môn cao và có khả năng truyền 
cảm hứng sáng tạo cho học sinh để các em có cơ hội phát triển 
tốt nhất.
Liên tục được tập huấn kỹ năng nghề nghiệp cũng như phương 
pháp dạy học theo chương trình Tú tài quốc tế.

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

Bằng tú tài Mỹ được công nhận trên toàn thế giới, cơ hội nhận 
học bổng vào các trường đại học danh tiếng toàn cầu.
Chứng nhận âm nhạc quốc tế LCM - London College of Music
Chứng nhận hoạt động cộng đồng

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

SNA Marianapolis có diện tích 33.420 m2 cùng kiến trúc hình khối 
chuyển động thể hiện khát vọng vươn cao đến bầu trời tri thức. 

Hội trường 680 ghế ngồi, thư viện không gian hai chiều, khu sinh hoạt 
thể thao đẳng cấp. 

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP



Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc 
UK Academy (UKA)
Nơi bạn được tỏa sáng

UKA hiện có 7 cơ sở tại: TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà 
Nẵng , Huế, Hạ Long, IEC Quảng Ngãi, Gia Lai. UKA 
cung cấp cho học sinh nền tảng phát triển toàn diện, từ 
học vấn, kỹ năng đến thể chất. UKA hiện đang đào tạo 
hơn 5000 học sinh từ mầm non đến lớp 12. Năm 2022, 
UKA triển khai Chương trình Quốc tế Oxford trên toàn 
Hệ thống.  



Cung cấp cho học sinh nền tảng phát triển toàn diện: học vấn, kỹ năng, thể chất... 
thông qua sự kết hợp của các phương pháp đang được áp dụng rộng rãi tại các quốc 
gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như: Trò tìm thầy; Học tập trải nghiệm; Học 
từ  thực tế và học từ dự án; Dạy học theo hướng cá nhân hóa; Dạy học đa giác quan…

Đội ngũ giảng viên và quản lý là những chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế
Giáo viên thường xuyên được đào tạo và huấn luyện bởi các tổ chức trong và ngoài nước.

Bằng tú tài theo chương trình Bộ GD&ĐT 
Bằng tiếng Anh Cambridge (Flyers, IELTS 5.0, IELTS 6.0 – 6.5)
Đầu ra của chương trình được đánh giá bởi Hội đồng khảo thí AQA Top 1 Anh Quốc (**); 
học sinh có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp THCS Anh Quốc (Oxford AQA International 
GCSEs) có giá trị toàn cầu. 
Chứng nhận Junior Achievement (JA)
Chứng nhận âm nhạc quốc tế LCM - London College of Music
Chứng nhận hoạt động cộng đồng

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Chương trình Bộ giáo dục & Đào tạo - Chương trình Dự bị đại học NCUK 
Chương trình Quốc tế Oxford - Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ JA 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ tiện ích, đạt chuẩn 5 sao.
Ngoài các phòng học được thiết kế và trang bị theo chuẩn quốc tế, trường còn có hồ 
bơi, khu tập thể thao, âm nhạc… giúp học sinh phát triển toàn diện năng khiếu cũng 
như thể lực. 
Môi trường giao tiếp tại trường bằng tiếng Anh chiếm 50% thời lượng.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP



Thành phố Giáo dục Quốc tế
International Education City - IEC
Công dân toàn cầu, khởi đầu từ IEC

Thành phố Giáo dục Quốc tế (International Education 
City - IEC) là hệ sinh thái giáo dục toàn diện đầu tiên và 
duy nhất tại Việt Nam được NHG triển khai xây dựng 
với đầy đủ các cấp học từ mầm non đến lớp 12, bao 
gồm: Hệ mầm non quốc tế,  hội nhập quốc tế và hệ song 
ngữ quốc tế. 



Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 
Tuyên giáo Trung ương cùng các lãnh đạo Tỉnh Quảng Ngãi làm nghi thức gắn 
biển công trình chào mừng 30 năm tái lập Tỉnh cho IEC Quảng Ngãi trong ngày 
khánh thành 28/6/2019 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại IEC Quảng Ngãi, 
2/7/2019 (lúc Ông còn là Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm)
 



1. Bà Deborah L Radel, Hiệu trưởng chương trình 
Quốc tế IEC Quảng Ngãi đón trung thu cùng học sinh 
SGA
2. Học sinh UKA tập thể dục giữa giờ

3. Học sinh iSchool và UKA trồng cây xanh tại khuôn 
viên trường
4. Hệ thống xe điện IEC thân thiện với môi trường, 
đảm bảo an toàn & mỹ quan

5.Sân thi đấu ngoài trời
6. Hồ  bơi, khu vui chơi 



Hệ thống Trường hội nhập Quốc tế iSchool
Định vị công dân toàn cầu

Được thành lập từ năm 2008, iSchool là hệ thống 
trường từ mầm non đến lớp 12 duy nhất tại Việt Nam có 
cơ sở trải rộng 14 tỉnh, thành phố.
Gần 13 năm qua, có hơn 47.000 công dân toàn cầu đã 
trưởng thành từ mái nhà iSchool.
Hiện hệ thống iSchool đang giảng dạy, đồng hành cùng 
15.000 học sinh.



Đào tạo nên những thế hệ công dân toàn cầu, bản lĩnh, sống tích 
cực, có mục tiêu, lý tưởng, là những con người tử tế, hạnh phúc.
Tạo ra môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn, tôn trọng 
người học.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

iSchool có 1000 giáo viên – cán bộ nhân viên có trình độ chuyên 
môn cao, trong đó có nhiều giáo viên đến từ các nước Âu Mỹ, 
được tuyển dụng qua một quá trình kiểm định nghiêm ngặt.
Toàn bộ hệ thống được vận hành thống nhất ở tất cả các tỉnh, 
thành phố trên toàn quốc thông qua phần mềm ứng dụng quản 
lý giáo dục iPortal.

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

Bằng tú tài Việt Nam theo chương trình Bộ GD&ĐT
Được tăng cường đầy đủ kỹ năng tiếng Anh để sẵn sàng hội nhập 
quốc tế
Chứng nhận Junior Achievement (JA)
Chứng nhận âm nhạc quốc tế LCM - London College of Music
Chứng nhận hoạt động cộng đồng

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

iSchool được đầu tư đồng bộ theo một quy chuẩn chất lượng thống nhất.
Trang thiết bị hỗ trợ học tập và giảng dạy chuẩn - chất
Tất cả đều có thư viện điện tử, phòng Multimedia, phòng tập luyện thể 
thao đa năng, phòng thí nghiệm, phòng máy vi tính, phòng ngoại ngữ...
Dịch vụ bán trú, nội trú hiện đại và tiện nghi. Suất ăn an toàn chất lượng.
Dịch vụ xe đưa rước tận tâm chu đáo. 
Dịch vụ tư vấn học đường, chăm sóc y tế chất lượng. 

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP



Hệ thống Trường Mầm non Quốc Tế Saigon Academy
Là trường mầm non đầu tiên tại TP.HCM tiên phong 
giáo dục sớm từ 0 tuổi

SGA thành lập năm 2011, có 4 cơ sở tọa lạc tại trung 
tâm TP.HCM.



Kích hoạt và khơi dậy tiềm năng của trẻ trong giai đoạn từ 0-6 
tuổi.
Chuẩn bị tốt nhất cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của cuộc 
đời của các em.

Tất cả giáo viên Việt Nam có bằng Cử nhân sư phạm mầm non 
hệ chính quy với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các 
trường mầm non quốc tế. 
Giáo viên giảng dạy tiếng Anh ESL là người bản xứ (Hoa Kỳ, Anh, 
Úc), tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học và có kinh nghiệm giảng 
dạy trẻ mầm non tại các trường học và tổ chức giáo dục có uy tín.
Đội ngũ giáo viên và nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng 
tạo, yêu nghề và được tập huấn Phương pháp giáo dục trẻ thông 
minh sớm theo phương án 0 tuổi.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

NGUỒN LỰC GIÁO DỤC

Sẵn sàng tâm thế vào lớp 1 với khả năng tư duy và ngôn ngữ tốt cả tiếng Việt và 
tiếng Anh, tại bất cứ môi trường giáo dục nào.
Tự tin và giải quyết tốt tình huống.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

SGA được thiết kế theo phong cách tươi sáng, gần gũi thiên nhiên.
Trang bị đầy đủ dụng cụ giảng dạy, đồ chơi mang tính giáo dục
Hệ thống dạy năng khiếu, phòng âm nhạc, công nghệ thông tin, thư viện, phòng 
y tế, sân chơi, nhà ăn… đạt chuẩn quốc tế. 
Hệ thống camera quan sát toàn bộ các phòng học
Các bữa ăn được chăm sóc chu đáo bởi nhà cung cấp chuẩn quốc tế.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP



Doanh nhân Châu Á – Thái Bình Dương (APEA) 2017
Doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho xã hội tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 
2017 - Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc
Trường học điển hình Microsoft Showcase Schools 2019 - Hệ thống trường iSchool, 
UKA, SNA

GIẢI THƯỞNG

Thành viên Việt Nam đầu tiên của Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ - ACE (American 
Council on Education) 2019
Bảng vàng Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu 2017
Đơn vị Việt Nam duy nhất nhận giải “Trường học sử dụng công nghệ tốt nhất” tại 
International School Awards – ISA 2019, Ấn Độ



PHỤ HUYNH ĐỒNG HÀNH

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng,
phụ huynh SNA

MC Ốc Thanh Vân,
phụ huynh SNA

MC Thiên Vũ, Thảo Nhi
phụ huynh SGA

Ca sĩ Ưng Đại Vệ,
phụ huynh UKA

Diễn viên Thanh Thúy,
phụ huynh UKA và SGA

Diễn viên Cát Phượng,
phụ huynh iSchool

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ,
phụ huynh UKA

Doanh nhân Bá Nghị, Hồng Hạnh
phụ huynh SNA

Nghệ sĩ Minh Khang,
Thúy Hạnh, phụ huynh SNA

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, 
phụ huynh UKA và SGA

Ca sĩ Đông Nhi
phụ huynh SNA




