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GIỚI THIỆU CHUNG 

 

Anh ngữ Du học ETEST được thành lập vào năm 2011 với sứ mệnh đồng hành 

cùng thế hệ trẻ tiếp cận và phát triển tiềm năng trong môi trường giáo dục quốc 

tế. Dẫn đầu số lượng học sinh trúng tuyển và săn học bổng thành công vào các 

trường đại học TOP 100 Hoa Kỳ, Úc và Canada, Singapore,… Du học ETEST 

tự hào là đơn vị duy nhất xây dựng trọn vẹn lộ trình học thuật chuyên sâu và tư 

vấn du học uy tín. Tại ETEST, chúng tôi tin rằng mỗi cá thể nếu được đào tạo 

đúng hướng sẽ trở thành một tài năng của xã hội. 

Lấy giáo dục bền vững là tiền đề cho sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội, 

Anh ngữ Du học ETEST cam kết mang đến chất lượng tư vấn và đào tạo chuẩn 

xác, tin cậy và tận tâm để phụ huynh, học sinh đưa ra quyết định đúng đắn, phù 

hợp với năng lực, điều kiện và mục tiêu chinh phục ngôi trường mơ ước. 
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SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 

 

1. Giới thiệu chung 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ E-TEST 

Địa chỉ trụ sở chính: 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Văn phòng cơ sở 2: 79 – 81 – 83 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh 

Mã số thuế: 0310637920 

Ngày cấp lần đầu: 21/02/2011 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Phượng Hoàng Lam 

Số lượng nhân viên:  

 Bộ phận Tuyển sinh: 15 chuyên viên 

 Bộ phận Chuyên môn: 8 chuyên viên 

 Bộ phận Marketing: 4 chuyên viên 

 Bộ phận Tài chính – Kế toán: 3 chuyên viên 

 Bộ phận Hành chính – Nhân sự: 5 chuyên viên 

 Bộ phận IT: 2 chuyên viên 

 Đội ngũ giáo viên: 52 giáo viên (full time và part time) 

Lĩnh vực hoạt động chính: đào tạo và huấn luyện chương trình Anh ngữ học 

thuật: IELTS, SAT, TOEFL, ACT, AP, Kỹ năng đàm thoại tiếng Anh và tư vấn 

du học Mỹ, Úc, Canada, Singapore… 
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Hotline: 0933 80 66 99 Email: info@etest.edu.vn 

Website:  

1. www.etest.edu.vn   

2. www.duhoc-etest.edu.vn 

 

2. Cơ cấu tổ chức 

 

3. Sản phẩm dịch vụ: 

Du học ETEST là đơn vị duy nhất xây dựng chương trình toàn diện giúp học 

viên săn học bổng vào các trường đại học hàng đầu Mỹ, Úc, Canada… 

 Đào tạo Anh ngữ: 

- Luyện thi IELTS, TOEFL, SAT, ACT, AP, IB 
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- Chiến lược Viết luận và Nộp hồ sơ Săn học bổng AMP 

 Tư vấn du học: 

Tư vấn và trực tiếp hỗ trợ hồ sơ du học cho các quốc gia Mỹ, Canada, Úc, 

New Zealand, Singapore.  

Các chương trình chính: 

- Du học hè 

- Giao lưu văn hóa 

- Du học bậc trung học/ đại học/ thạc sĩ 

4. Thành tích học viên: 

 Du học ETEST tự hào dẫn đầu số lượng học viên trúng tuyển đại học Mỹ, 

Úc, Canada, Singapore như:  

- Mỹ: Columbia University, UC Berkeley, UCLA, Cornell University, 

Northwestern University, Rice Unversity, Vanderbilt University, 

University of Michigan - Ann Arbor, Emory University, Wisconsin – 

Madison, Boston College, Boston University,  Northeastern Uni, Umass 

Amherst, … 

- Úc: The University of Melbourne, University of Sydney, ANU, Monash 

University,… 

- Canada: University of British Columbia, University of Torronto, 

University of Waterloo, McMaster University, McGill University,… 

- Singapore: NUS, NTU 

 Điểm số của các kỳ thi chuẩn hoá cao nhất của học viên ETEST:  

- IELTS 8.5  

- SAT 1580  

- ACT: 35 

- TOEFL: 119 
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 $1,160,600 là giá trị học bổng cao nhất mà học viên ETEST đạt được 

trong 2 năm gần nhất. 

 

5. Mục tiêu phát triển – Giá trị cốt lõi 

5.1. Mục tiêu phát triển: 

Anh ngữ Du học ETEST có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và 

xây dựng chiến lược học thuật cho học sinh mong muốn du học và săn học 

bổng. Đặt sự phát triển toàn diện của học sinh làm gốc, ETEST cam kết tận tâm 

đồng hành cùng phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn ngôi trường và điểm 

đến tối ưu. 

5.2 Giá trị cốt lõi: 

Giá trị cốt lõi mà Anh ngữ Du học ETEST theo đuổi là niềm tin – chính trực – 

chuyên nghiệp. 

Trân trọng cám ơn! 


