
Tiếp theo chương trình thì như vậy là phần diễn giải của các diễn giả của chúng ta cũng 
vừa kết thúc, kính mời quý khách đến với phần mà tôi nghĩ quý vị đang rất quan tâm và 
mong đợi, đó là phần hỏi đáp với những câu hỏi từ khách mời. Trước khi đến với phần 
này tôi xin nhắc lại là nếu quý khách có bất cứ cấu hỏi nào dành cho các diễn giả của 
chúng tôi thì vui lòng nhập vào phần Q&A các câu hỏi để chúng tôi có thể sắp xếp để giải 
đáp cho quý khách ạ.  
 
Và chắc trước khi đến với câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả thì ở đây tôi có nhận được 
rất nhiều sự quan tâm là quý khách cũng có muốn chia sẻ về những slide sau buổi 
webinar này, thì chúng tôi sẽ cung cấp thông ton về webinar cũng như những thông tin 
được chia sẻ ngày hôm nay lên trang website của HSBC, thì trong vòng khoảng 7-14 
ngày thì HSBC sẽ có đăng lên website, mời quý vị theo dõi trên trang public website của 
HSBC ạ.  
 
À, ở đây tôi có nhận được 1 câu hỏi đầu tiên đến từ 1 bạn, bạn ấy quan tâm đến chương 
trình thạc sĩ trong lĩnh vực Internal Development ở Canada, có nhiều cơ hội nghề nghiệp 
này ở Canada hay không và có sự khác biệt gì trong quy trình nộp hồ sơ hay không cho 
Bachelor Degree và Master Program? Chắc là câu hỏi này tôi sẽ nhờ Canada For 
Learning giải đáp câu hỏi của bạn. Ở đây có 2 câu hỏi: Thứ nhất là câu hỏi về những 
nghề nghiệp liên quan đến mảng International Development và những nghề nghiệp đó 
có phổ biến ở Canada hay không và ở những tiểu bang nào? Và thứ hai là quy trình nộp 
hồ sơ cho bằng cấp cử nhân và bằng cấp thạc sĩ thì có khác nhau hay không? Xin mời 
ông Thomas trả lời ạ.  
 
Để có thể tư vấn cho bạn kĩ hơn và có thể cung cấp những thông tin rõ ràng hơn liên 
quan đến nhóm ngành mà bạn yêu thích cũng như là nơi và trường đại học nào phù hợp 
với bạn, thì bạn có thể đăng kí thông tin cũng như là các câu hỏi của mình trên website 
của Canada For Learning. Và từ đấy, chúng tôi sẽ có một buổi gặp gỡ nói chuyện riêng 
về những yêu cầu, nhu cầu, mục đích và dự định tương lai của bạn, và từ đó sẽ có những 
lời tư vấn, hướng dẫn rõ rệt nhất liên quan đến quá trình nộp hồ sơ.  
 
Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Thomas. Và ở đây, chúng tôi có nhận được một câu 
hỏi liên quan đến việc học tập ở Canada, thì chắc sẽ nhờ cô Loan hoặc ông Thomas có 
thể chia sẻ thêm. Câu hỏi là em học chuyên ngành Luật, nhưng muốn học MBA về HR 
có được không ạ? Thì không biết là cho câu hỏi này, với kinh nghiệm của một người du 
học sinh thì sẽ nhờ Loan sẽ chia sẻ thêm về câu hỏi này.  
 
Dạ chắc chắn rồi ạ. Đối với thị phần của Canada thì khi các bạn có ý định học chương 
trình Thạc sĩ ở Canada các bạn cần phải lưu ý như thế này: Hơn 80% các chương trình 
Master hay chương trình Thạc sĩ ở Canada nó sẽ thuộc dạng là nghiên cứu, đồng nghĩa 
với việc là các bạn phải tìm hiểu về giáo sư cũng như là đề án mà mình sẽ học tập và 
nghiên cứu trong tương lai là gì? Đối với các chương trình MBA thì các bạn sẽ không 
cần điều này, bởi vì các chương trình MBA của Canada đều dạy dưới hình thức tín chỉ. 
Đối với trường hợp một bạn tốt nghiệp ngành Luật, cũng như để trả lời cho câu hỏi vừa 
rồi bạn đã đưa ra, thì các bạn đều được quyền đăng kí chương trình MBA. Tuỳ thhuộc 
vào các chương trình của các trường, yêu cầu của chương trình MBA thường là bạn cần 



phải có kinh nghiệm ít nhất từ hai năm trở lên, điểm ielts phải từ 6.5 hoặc 7.0, điểm thi 
GRE/GMAT từ 500 trở lên. Về chương trình MBA liên quan đến HR, thì Loan xin chia sẻ 
nếu bạn muốn tìm hiể về chương trình HR thì bạn cần tìm hiểu về những chương trình 
Master of Science in Management, đây là chương trình nghiên cứu chuyên ngành nhân 
sự. Đối với chương trình này, các bạn bắt buộc phải tìm ra được giáo sư bảo trợ về đề 
án của mình, thì đó là về lý thuyết, còn nếu muốn biết rõ hơn các bạn có thể lên website 
của các trường đại học mà mình đang tìm hiểu, để gửi trực tiếp email cho các trường, 
để có thể nhận được câu trả lời chính xác nhất cho khối ngành/nhóm ngành mà mình 
đang quan tâm. 
 
Xin cảm ơn phần trả lời của Loan ạ. Câu hỏi tiếp theo tôi xin mời cô Xuân giải đáp vì có 
liên quan đến HSBC, thì mở Tài Khoản Tiết Kiệm để chứng minh tài chính tại HSBC để 
đi học course graduate là bao nhiêu? Ngoài ra còn có thêm một câu hỏi tương tự là 
những hỗ trợ cụ thể gì của HSBC dành cho du học sinh đến Canada, khi cháu ở Canada 
thì có nhân viên của HSBC ở Canada để hỗ trợ hay không? Nếu mở tài khoản HSBC tại 
Canada và chuyển tiền vào để trả học phí thì như thế nào? 
Nói chung ở đây có 2 câu hỏi về tài khoản, đó là tài khoản tiết kiệm cần chứng minh tài 
chính là bao nhiêu? Và thứ 2 là nếu chuyển khoản vào tài khoản của mình bằng tiền tệ 
Canada mà không cần phải mua ngoại tệ khác thì có bị charge phí chuyển đổi ngoại tệ 
hay không? Thì mời Xuân trả lời giúp ạ. 
 
Em chào chị, rất cảm ơn chị đã đặt câu hỏi với dịch vụ của HSBC. Thứ nhất em xin trả 
lời câu hỏi của chị về việc học chương trình thạc sĩ thì chuyển khoản đi bao nhiêu? 
Chương trình thạc sĩ thì có rất nhiều chương trình phù hợp với nhu cầu của mình, với 
vấn đề này thì xin nhờ bạn liên hệ với Canada For Learning, hoặc bạn Loan của trường 
Lakehead University nếu bạn muốn học tại Lakehead, để tư vấn học phí cụ thể cho từng 
chương trình thạc sĩ phù hợp với mình. 
Về việc trở thành khách hàng HSBC Premier, như lúc nãy tôi có trình bày, mình cần duy 
trì một mức tài khoản tiết kiệm khoảng 43.000 US dollar, hoặc các loại ngoại tệ khác 
tương đương, hoặc mình có thể gửi 1 tỷ VND trng tài khoản tiết kiệm để hưởng lãi suất, 
hoặc mình có thể duy trì mức 1 tỷ VND trong tài khoản giao dịch chuyển ra/chuyển vào 
hàng tháng, miễn sao với HSBC Premier thì số dư trung bình hàng tháng từ thẻ của cha 
mẹ/ thẻ riêng đứng tên con nếu các bé trên 18t. Để trả lời câu hỏi của bạn, khoản tiền 
cần chuẩn bị để tham gia khoá học thạc sĩ thì không cần thiết là đều gửi tiết kiệm với 
HSBC, đương nhiên chúng tôi rất vui nếu bạn tin tưởng lựa chọn gửi tiết kiệm tại HSBC, 
nhưng yêu cầu tiên quyết để trở thành khách hàng HSBC thì Quý khách cần có khoản 
tiết kiệm tối thiểu là 1 tỷ VND, ngoài ra những khoản tiết kiệm khác Quý khách có thể gửi 
tại HSBC. 
Câu hỏi thứ 2 là về những hỗ trợ của HSBC Canada khi con của chị đi du học. Thì em 
xin nói lại, ở Việt Nam, chúng em sẽ hỗ trợ cho gia đình mình mở tài khoản với dạng 
khách VIP, và theo đó các bé sẽ được mở tài khoản ở Việt Nam trước ngày đi với tư 
cách VIP khi giao dịch tại Canada. Nếu anh chị có nhu cầu mở tài khoản HSBC Canada 
trước khi đi du học thì chúng tôi cũng có thể mở luôn. Và khi gia đình mình đã trở thành 
khách hàng HSBC Premier ở Canada, thì các Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng bên 
Canada cũng sẽ hỗ trợ gia đình mình y hệt như các nhân viên tại Việt Nam. Dịch vụ quan 
trọng đầu tiên là về tài khoản, chúng tôi sẽ có những tư vấn đặc biệt dành cho gia đình 



mình để sử dụng khoản tiền đi du học cho hợp lý nhất, và Canada thì là một nước rất 
phát triển về tài chính nên sẽ có rất nhiều công cụ về đầu tư, tiết kiệm, các khoản vay để 
HSBC Canada offer cho gia đình mình một kế hoạch hợp lý. Và đặc biệt là, khoảng 3-4 
năm trước khi tốt nghiệp, nếu gia đình có ý định định cư thì cũng sẽ nhận được giới thiệu 
về những khoản đầu tư/ tiết kiệm nếu có mở tài khoản với HSBC Canada. 
Cuối cùng, việc chuyển khoản từ HSBC Vietnam sang HSBC Canada để trả học phí và 
sinh hoạt phí là hoàn toàn miễn phí, ngay cả phí ngân hàng trung gian cũng sẽ được 
miễn. Đối với sinh hoạt phí, chúng tôi có quy định hạn mức chuyển cho con Quý khách 
tối đa là 25.000 US dollar/ năm, còn về học phí thì sẽ căn cứ theo giấy tờ từ trường đại 
học. Ví dụ, học phí 1 năm là 20.000 US dollar, thì HSBC sẽ chuyển thẳng 20.000 US 
dollar vào tài khoản của trường để thanh toán học phí cho các bé. Còn sinh hoạt phí thì 
sẽ được chuyển vào tài khoản riêng mà các bé đã mở tại HSBC trước khi đi học. Ngoài 
ra, các Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của HSBC Canada cũng có mối liên hệ với các 
trường trong khu vực, nên sẽ không chỉ đưa ra hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn có thể thu 
xếp cho các bạn về chỗ ở, tư vấn việc làm, hoặc cộng đồng dân cư trong tỉnh/bang đó, 
để trước khi xuất phát có thể tạo được những mối quan hện trước, và khi đến nơi thì các 
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của HSBC Premier cũng có thể mở rộng thêm những 
mối quan hệ khác cho các du học sinh, để có được sự ổn định về mặt tài chính và sinh 
hoạt lâu dài tại Canada. 
 
Xin cảm ơn phần trả lời câu hỏi của cô Xuân, và không biết Loan có chia sẻ thêm về câu 
hỏi này không ạ? 
 
Ở đây Loan xin chia sẻ về vấn đề tiền học phí của bậc Master, hay còn gọi là bậc Thạc 
sĩ, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhóm ngành mà bạn lựa chọn học là ngành gì. Nếu bạn 
chọn học các chương trình liên quan đến khối ngành về kinh tế thì sẽ có mức học phí 
khác so với khối ngành về kĩ thuật. Ví dụ như chương trình Master of Science in 
Management ở Lakehead sẽ giao động khoảng 27.000 US dollar cho 1 năm học gồm 3 
học kỳ. Nhưng bậc học MBA có chia ra làm chương trình 12 tháng và 16 tháng, thì mức 
học phí có thể lên tới 58.000 US dollar cho chương trình 16 tháng.  
 
Vâng xin cảm ơn câu trả lời của Loan. Chúng tôi xin chuyển sang câu hỏi khác, đó là 
ngành Marekting/PR thì nên học trường nào ở Canada mà có học phí thấp nhất? Để trả 
lời câu hỏi, chúng tôi xin mời ông Thomas chia sẻ. 
 
Đối với những bạn sinh viên đang tìm hiểu những chương trình học đặc thù hay những 
chuyên ngành mà mình mong muốn, các bạn có thể lên website của Canada For 
Learning, điền câu hỏi của mình để nhận được câu trả lời hoặc tư vấn chính xác nhất. 
Nhân tiện, Loan xin chia sẻ thêm về câu trả lời của Thomas về chương trình Master cho 
ngành Marketing/PR. Các trường tại Canada sẽ có những bậc học khác nhau cho nhóm 
ngành Marketing và Public Relations (PR), các bạn được quyền lựa chọn những chương 
trình học phù hợp dựa trên mức tài chính của gia đình mình, sẽ có những chương trình 
cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Mỗi trường sẽ có những mức tiền học phí khác nhau, 
mức học phí đó sẽ thay đổi dựa trên mức ranking của trường, cũng như là chương trình 
học của bạn. Bên cạnh đó, mỗi tỉnh/bang cũng có chính sách về tiền học phí khác nhau. 
Loan suggest bạn có thể lên website của các trường bạn mong muốn để có được câu 



trả lời tốt nhất dành cho mình. Lưu ý là học phi của đại học thường sẽ có mức phí cao 
hơn các trường cao đẳng, và sự lhasc không chỉ nằm ở học phí mà còn là các chương 
trình mà bạn sẽ học. Đối với đại học, các bạn sẽ có những kĩ năng về nghiên cứu, năng 
lực tự học cũng như phát triển bản thân sâu hơn, thứ sẽ giúp các bạn phát triển nghề 
nghiệp sau khi tốt nghiệp nhanh hơn so với các bạn học bậc cao đẳng.  
 
Xin cảm ơn phần chia sẻ của Loan và ông Thomas. Phần câu hỏi tiếp theo có đề cập 
đến tình hình Covid-19, lớp học và buổi học sẽ diễn ra như thế nào? Có được lựa chọn 
sống tại kí túc xá trong khuôn viên trường ngay cả trong và sau khi cách ly hay không? 
Loan có thể chia sẻ thêm về phần này được không ạ. 
 
Đối với trường hợp sau cách ly Covid, các bạn có quyền ở trong kí túc xá của trường, 
đặc biệt đối với những học sinh trên 18t (tính trên ngày sinh nhật của học sinh) thì các 
bạn đều có quyền tự do lựa chọn ở kí túc xá / ở nhà người bản xứ / tự đi thuê phòng bên 
ngoài để sinh hoạt.  
Còn trong thời gian cách ly, các bạn phải tuân thủ theo yêu cầu riêng tuỳ thuộc từng 
trường đại học. Ví dụ, trường Lakehead có đặt ra giới hạn thời gian cách ly tại trường, 
và sau đó thì bạn có quyền tụe do quyết định nơi ở cho bản thân. 
 
Cảm ơn những chia sẻ rất thực tế của Loan. Câu hỏi tiếp theo xin mời Xuân giải đáp. Đó 
là (1) mình đã có thẻ visa của HSBC thì khi đi du học mình có thể đem tiền như thế nào 
cho an toàn? (2) Nếu như tôi đang có tài khoản HSBC Premier Vietnam, tôi có cần mở 
tài khoản nước ngoài để đi du học với mức tiền đang duy trì trong tài khoản hay không? 
 
Cảm ơn Trang. Với câu hỏi (1), rất cảm ơn bạn đã là khách hàng của HSBC Premier, tôi 
đang không rõ là bạn đang có Thẻ ghi nợ hay là Thẻ Tín Dụng, tuy nhiên cả 2 loại thẻ 
đều có thể đáp ứng được nhu cầu du học của Quý khách. Như tôi đã nói ở trên, nếu Quý 
khách mở tài khoản HSBC Premier phục vụ cho việc đi du học, Quý khách cần đến trực 
tiếp ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển khoản học phí/sinh hoạt phí, vì sẽ có yêu 
cầu một số chứng từ nhất định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ 
thể là giấy xác nhận của trường về khoản học phí cần đóng, và VISA đi du học. Và xin 
nhắc lại, đối với sinh hoạt phí, Quý khách có thể chuyển tối đa 25.000 US dollar/ năm 
(chấp nhận ngoại tệ tương đương) đến tài khoản đã mở tại Canada như tôi trình bày ở 
trên. Với thẻ Visa, Quý khách có thể để tiền trong tài khoản và rút tiền mặt tại Canada 
qua các máy ATM/ thanh toán cho một số dịch vụ nhất định. Còn với mục đích chính là 
chuyển khoản học phí/ sinh hoạt phí thì HSBC hoàn toàn miễn phí cho Quý khách. Đặc 
biệt, nếu Quý khách mở thẻ tín dụng thì sẽ còn rất nhiều lợi ích khác như các mức miễn 
giảm, ví dụ Thẻ Premier Mastercard CreditCard sẽ offer những lợi ích trên toàn cầu như 
cho thuê xe, hỗ trợ du học sinh giảm giá phí vận chuyển hành lí… tuỳ theo các mức ưu 
đãi của các dòng thẻ khác nhau. Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Giám Đốc Quan 
Hệ Khách Hàng riêng cho tài khoản của mình để hỏi chi tiết về chương trình này. Và Thẻ 
Visa hay Master thì đều có những chương trình để các bạn có thể tận dụng khi ở nước 
ngoài, bởi vì đây là những khuyến mãi dành cho khách VIP và có hiệu lực trên toàn cầu. 
Ngoài ra, với thẻ Visa, HSBC cũng có offer một mức bảo hiểm khá cao hàng năm, ví dụ 
khi đi du lịch nước ngoài nếu lỡ thất lạc hành lí thì có thể khiếu nại và lấy lại được tiền, 
hoặc gặp tai nạn, rủi ro, hay thậm chí tử vong. 



Nhờ Trang cho xin lại câu hỏi số (2).  
 
Câu tiếp theo là nếu đang có tài khoản HSBC Premier Vietnam, có cần mở tài khoản 
ngoại tệ để đi du học với mức tiền duy trì theo quy định trong tài khoản hay không? 
 
Với tài khoản HSBC Vietnam, Quý khách có thể duy trì mức 1 tỷ VND để trở thành thành 
viên của HSBC Premier, hoặc cũng có thể duy trì số dư bằng các loại ngoại tệ khác, đây 
hoàn toàn là quyền lựa chọn của Quý khách. Từ phía HSBC, chúng tôi sẽ gửi những 
thông tin dự đoán thị trường về dao động ngoại tệ trong 6-12 tháng tới, để Quý khách có 
cơ sở cho dự định hành trình du học sắp tới cho con em nhà mình. Tóm lại, với tài khoản 
HSBC thì Quý khách có thể để 1 tỷ VND trong tài khoản, hoặc chọn dự trữ ngoại tệ trong 
các tài khoản tiết kiệm.  
Ngoài ra tôi xin bổ sung cho1 trong những câu hỏi trước đó, đó là khi tiết kiệm trong tài 
khoản thì có thể để ngoại tệ, nhưng khi chuyển khoản thì phải bán lại ngoại tệ cho ngân 
hàng, ngân hàng sẽ mua lại  ngoại tệ để thực hiện chuyển khoản cho Quý khách, bởi vì 
đó là luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do đó, Quý khách có thể để tiết kiệm bằng 
ngoại tệ, nhưng Quý khách phải có động tác là bán ngoại tệ lại cho ngân hàng khi thực 
hiện giao dịch chuyển khoản. Và riêng KH HSBC Premier sẽ được hưởng mức tỷ giá đặc 
biệt, hiện nay trên thị trường thì tỷ giá của HSBC Premier cho lộ trình du học cũng khá 
cạnh tranh. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ để tiền VND trong tài khoản của bố mẹ, và khi 
con của Quý khách khi đi du học nước ngoài cũng có thể sử dụng chính Thẻ đó với mức 
phí và tỷ giá ưu đãi, để gia đình có thể yên tâm về nguồn tài chính ổn định khi con ở nước 
ngoài. 
 
Cảm ơn phần trả lời của cô Xuân cho 2 câu hỏi vừa rồi. Tôi có nhận thêm câu hỏi liên 
quan đến chương trình hỗ dành sinh viên mới theo học bậc Thạc sĩ và sau đại học ở 
Canada thì như thế nào? 
 
Về hỗ trợ của các trường đại học dành cho các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên VN 
khi qua Canada, thì sẽ nhận hỗ trợ về học thuật (academic) khi các bạn gặp khó khăn 
hoặc đang cần hiểu rõ hơn về bài học của mình, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với giáo 
sư/ cố vấn học tập để xin giúp đỡ. Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế không 
chỉ dừng ở mảng học thuật, mà còn có công việc, định cư, và một số khó khăn khác mà 
các bạn có thể gặp phải. Vì các trường đại học nói chung đều hiểu rõ được là dù bạn ở 
bất cứ độ tuổi nào, khi bạn bay sang một đất nước khác không sử dụng ngôn ngữ mẹ 
đẻ, thì các bạn đều sẽ gặp những khó khăn nhất định về tâm lý, phương thức học tập 
cũng như các khía cạnh cuộc sống. Các trường đại học đều có những bộ phận liên quan 
đến hỗ trợ sức khoẻ, cố vấn học tập, công việc để giúp các bạn vượt qua thời kì khó 
khăn của mình. Loan khuyên các bạn học sinh khi gặp bất cứ khó khăn nào thì nên đến 
các phòng hỗ trợ sinh viên quốc tế ở các trường đại học, để có thể tìm hiểu những quy 
định cũng như là những hỗ trợ của trường dành cho các bạn sinh viên. 
 
Cũng xin nhờ Loan chia sẻ thêm, ngoài những cái chương trình hỗ trợ, chắc chắn ở đây 
phần lớn các quý vị sẽ quan tâm đến chuyện hỗ trợ tài chính và học bổng. Không biết là 
Đại học Lakehead hoặc các trường đại học khác có những hỗ trợ như vậy hay không? 
Là một cựu du học sinh, Loan có chia sẻ kinh nghiệm gì không ạ. 



 
Loan xin trả lời là những hỗ trợ về tài chính cũng như những gói học bổng mà trường đại 
học sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên quốc tế như thế nào. Những trường đại học tại 
Canada đều có những bộ phận liên quan đến hỗ trợ tài chính và học bổng dành cho sinh 
viên quốc tế. Mỗi gói hỗ trợ/học bổng sẽ có giá trị và hình thức trao khác nhau tuỳ thuộc 
vào quy định của các trường đại học. Đơn cử ở Lakehead University, các bạn có cơ hội 
đăng kí nhận học bổng trị giá đến 40.000 Canadian dollar cho 4 năm học tại trường cho 
bậc cử nhân. Còn đối với những bạn đang tìm hiểu hoặc có ý định nộp học bổng cho bậc 
học thạc sĩ/ tiến sĩ, các bạn nên lên website của chính phủ hoặc tỉnh/bang vì các trường 
đại học sẽ không offer nhiều gói học bổng dành cho bậc học này. Thay vào đó sẽ là 
những gói hỗ trợ dành cho những nghiên cứu sinh đang công trình nghiên cứu thu hút 
được sự chú ý của trường. 
Ngoài ra, sẽ có những gói học bổng dành riêng cho các sinh viên đang theo học tại 
trường, ví dụ như Lakehead sẽ có những mức gói dao động từ 500 - 15.000 Canadian 
dollar tuỳ vào gói bạn đăng kí. 
 
Cảm ơn Loan cho những chia sẻ vừa rồi. Hiện tại, tôi cũng nhận được khá nhiều câu hỏi 
gửi về cho chương trình, câu hỏi tiếp theo xin nhờ Xuân giải đáp vì có liên quan đến hỗ 
trợ của HSBC, đó là việc miễn phí chuyển tiền học tập và các chi phí khác có được áo 
dụng cho chủ tài khoản và con của họ hay không? Và HSBC có hỗ trợ các khoản vay để 
đóng học phí hay không? Nếu có thì xin tư vấn thêm. 
 
Cảm ơn bạn đã có câu hỏi với HSBC. Thứ nhất là nếu Quý khách chuyển khoản học 
phí/sinh hoạt phí du học cho con thì sẽ được miễn phí hoàn toàn như tôi đã trình bày ở 
trên. Cụ thể, xin kể rõ ở đây Quý khách sẽ được miễn phí: 

- Phí chuyển khoản thuộc hệ thống ngân hàng: Nghĩa là các ngân hàng thường sẽ 
charge mức phí chuyển khoản là 0.2% trên số tiền Quý khách chuyển đi, thì HSBC 
sẽ hoàn toàn miễn phí phần này cho KH HSBC Premier.  

- Thứ 2 là với phần phí ngân hàng trung gian, cũng sẽ được miễn phí hoàn toàn khi 
thực hiện chuyển khoản học phí/ sinh hoạt phí 

 
Và cho Trang nhắc lại, vừa rồi Xuân đã trả lời được một phần câu hỏi về vấn đề chuyển 
khoản miễn phí cho mục đích du học, nhưng KH có hỏi thêm là điều này có áp dụng cho 
chủ tài khoản và con của họ hay không? Theo Trang biết, điều này có thể áp dụng cho 
KH HSBC Premier nói chung, và nhờ Xuân chia sẻ thêm một số thông tin khác. 
 
Dạ đúng rồi thưa anh chị nhé. Anh chị có thể lựa chọn mở tài khoản cho ba mẹ để chuyển 
khoản học phí cho con mình, hoặc các bé trên 18t cũng được phép sở hữu tài khoản 
đứng tên chính mình và chuyển khoản đi từ tài khoản của các bé. HSBC không phân biệt 
tài khoản cho cha mẹ hay tài khoản của các bé, đều sẽ được miễn khoản phí này với các 
mục đích trên. 
 
Và HSBC có hỗ trợ cho vay để đóng học phí/ phí sinh hoạt không chị Xuân? 
 
Khi Quý khách có con đi du học, HSBC sẽ đưa ra nhiều chương trình vay Thế chấp / Tín 
Chấp phù hợp. Vay Thế Chấp có khá nhiều điều kiện ràng buộc, Quý khách có thể chọn 



Vay Tín Chấp để thuận lợi hơn. Nhưng tôi cũng xin nói rõ, Vay Tín Chấp để đi du học 
cũng cần nhiều giấy tờ chứng nhận để minh bạch mục đích vay của mình. Về chi tiết 
hơn, Quý khách có thể liên hệ để hỏi rõ những Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của riêng 
tài khoản của mình. Hoặc nếu quý khách là KH mới, thì có thể gọi điện vào tổng đài hoặc 
đến bất kì chi nhánh nào của HSBC để chúng tôi tư vấn rõ hơn. Thường các bậc phụ 
huynh sẽ có thu nhập để chứng minh cho khoản vay, còn các bạn du học sinh tuy không 
có chứng minh thu nhập nhưng sẽ có kế hoạch du học đảm bảo mục đích vay, cho nên 
sẽ có nhiều bước để hỗ trợ Quý khách đăng kí khoản vay cho mình. Nếu Quý khách có 
nhu cầu về các khoản vay thì có thể tìm hiểu tại các chi nhánh của HSBC. 
 
Cảm ơn Xuân, tôi có nhận nhanh ở đây 1 câu hỏi từ phía khách hàng cũng dành cho 
Xuân. Đó là, trường hợp tôi muốn mua nhà cho cháu tại Canada khi đi du học, thì việc 
chuyển tiền từ tài khoản tại Việt Nam sang tài khoản nước ngoài có cần quy trình riêng 
biệt gì hay không? 
 
Dạ đây là một câu hỏi cũng khá phổ biến với nhân viên của HSBC. Em xin giải thích với 
chị là nếu mình chuyển khoản để mua nhà không chỉ ở Canada mà còn có những nước 
khác, cần phải có chứng nhận có thường trú dân (Permanent Resident Status) thì mình 
sẽ được chuyển những khoản tiền sang bên đó theo dạng định cư. Khi các bé còn là học 
sinh, thì mình không thể chuyển khoản đi được với các mục đích khác ngoại trừ học phí 
và sinh hoạt phí. 
 
Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho Loan. Đó là, ở Ontario/Canada thì những trường 
nào mạnh về Art, hoặc chi nhánh nào của Lakehead đào tạo online về Accounting on 
Finance hay không? Học phí cho chương trình Postgraduate như thế nào? 
 
Cảm ơn những vị phụ huynh đã có những câu hỏi liên quan đến khối ngành học. Những 
khối ngành học liên quan đến Art sẽ được phân chia thành 2 dạng: (1) Digital Art thì sẽ 
là những chương trình tổng quan với những khối ngành liên quan như Thiết Kế, Điêu 
Khắc. Ngoài ra cái số (2) Performing Art liên quan đến nghệ thuật biểu diễn sân khấu, ca 
múa nhạc, chơi nhạc cụ. Về mảng nào ở trường nào mạnh nhất thì sẽ phụ thuộc vào 
mảng học mà các bạn đang nhắm tới. Ví dụ như các bạn đang nhắm tới những mảng 
chuyên về thiết kế như Thiết Kế Đồ Hoạ/ Thiết Kế 3D thì sẽ khác nhau rất nhiều. Đối với 
những bạn chỉ muốn học về kĩ năng thiết kế, thì chương trình tại các trường cao đẳng sẽ 
phù hợp hơn. Còn những bạn muốn đi sâu hơn về thiết kế trong truyền thông/ Digital 
Marketing/ PR thì sẽ nằm trong môn chuyên ngành của các chương trình đại học nhiều 
hơn. Lưu ý là những khối ngành này sẽ có những chương trình liên quan đến thực tập 
(có hoặc không lương), nghiên cứu với các giáo sư cũng như là trao đổi sinh viên quốc 
tế. Đó cũng là điểm mà các bạn cần lưu ý khi tìm hiểu để chọn lựa trường phù hợp cho 
mình.  
Đơn cử với Lakehead University, các sinh viên học khối ngành truyền thông, hay còn gọi 
Media Theme Communication, các bạn sẽ được học những vấn đề về xã hội, sự khác 
biệt nền văn hoá ảnh hưởng đến truyền thông và thiết kế ra sao. Bên cạnh đó, bạn cũng 
phải học những kĩ thuật liên quan đến thiết kế như thiết kế đa phương tiện, thiết kế web, 
thiết kế truyền thông, chụp hình, làm phim, xử lý hình ảnh và âm thanh cho video. 
 



Câu hỏi thứ 2 chị Trang có thể nhắc lại giúp em được không ạ? 
 
Câu hỏi thứ 2 là Lakehead có chi nhánh nào đào tạo online về Accounting on Finance 
hay không? Học phí cho chương trình Postgraduate như thế nào? 
 
Em xin trả lời là tại thời điểm này, do ảnh hưởng của Covid-19, tất cả các chương trình 
học đều được dạy online. Và để biết là học kỳ sắp tới Tháng 9 này sẽ được đến trường 
hay tiếp tục học online thì sẽ còn phục thuộc vào diễn biến của dịch Covid. Nếu tình hình 
dịch bệnh được kiểm soát, thì các bạn sẽ được yêu cầu đến cơ sở của trường để học 
tập. Đối với chương trình về Accounting/ Finance sẽ được học tại cơ sở chính của trường 
Lakehead University nằm ở Thành phố Thunder Bay, tỉnh bang Ontario, Canada. Mức 
học phí cho bậc của nhân của chương trình này sẽ rơi vào khoảng 29.000 Canadian 
dollars/ năm.  
Về học phí của chương trình Postgraduate sẽ được phân chia rất rõ rệt trong hệ thống 
giá dục của Canada. Chương trình Postgraduate sẽ được ám chỉ nhiều hơn về các chứng 
chỉ sau đại học, đối với Lakehead, trường sẽ không cung cấp các chứng chỉ sau đại học 
dành cho du học sinh quốc tế, mà chỉ cung cấp bằng Thạc sĩ từ chương trình học Cao 
học (sau đại học). Đối với những bạn muốn đi chuyên sâu hơn về khối ngành tài chính 
hay kế toán, các bạn bắt buộc phải tham dự chương trình học liên quan đến Master of 
Science in Management, và phải thực hiện một đề án nghiên cứu rõ rệt. 
 
Vâng cảm ơn Loan. Dạ còn 1 khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì chương trình của chúng 
ta sẽ kết thúc, tôi xin dành câu hỏi cuối cùng cho cô Xuân. Đó là, hiện nay các ngân hàng 
đều có dịch vụ xác nhận số dư tài khoản để chứng minh tài chính cho hồ sơ đi du học, 
thì HSBC có gì khác biệt và vì sao tôi nên gửi tiền tại HSBC? 
 
Rất cảm ơn anh chị đã có câu hỏi về phần xác minh tài chính. Chắc hẳn anh chị nào có 
câu hỏi này thì đã tìm hiểu về quy trình đi du học cũng khá kĩ rồi. Thì nếu quý vị apply 
chương trình du học không cần chứng minh tài chính như tôi đã trình bày trên đây thì 
không cần giấy xác nhận tài chính. Nhưng hiện nay đa số khách hàng có con đi du học 
thì vẫn apply theo chương trình phổ biến nhất có chứng minh tài chính, nghĩa là mình 
cần chứng minh được đã có đủ 1 khoản tiền để đóng học phí cho con mình trong vòng 
2-3 năm. Phần chứng mình tài chính này vẫn đang được hỗ trợ miễn phí cho KH HSBC 
Premier. Khi quý khách có một khoản tiết kiệm tại HSBC, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý 
khách 1 bản xác nhận số dư tài khoản cũng như đưa ra xác nhận quý khách là KH của 
HSBC. Với vị thế của HBSC là một ngân hàng toàn cầu, với độ uy tín và danh tiếng tại 
các nước, thì xin quý vị hãy yên tâm, khi quý vị có trên tay giấy xác nhận này từ HSBC 
thì thường các ngân hàng khác sẽ không cần phải xác minh lại tính chứng thực của bản 
xác nhận này nữa, và bộ hồ sơ của con quý khách sẽ có độ tin tưởng cao hơn. Và họ sẽ 
xúc tiến thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn, và không mất nhiều thời gian để kiểm tra 
lại độ uy tín từ đơn vị cung cấp hồ sơ. 
 
Vâng xin cảm ơn Xuân. Mặc dù thời lượng chương trình đã hết nhưng tôi xin phép có 
thêm 1 câu hỏi cuối. Vì từ ban đầu, chị Xuân và Loan đều có đề cập đến 1 điểm đó là 
chương trình Student Direct Stream (SDS). Nhân đây cũng có câu hỏi về phần này, là 



với chương trình đó, sinh viên có cần phải đáp ứng yêu cầu về ielts hay không? Và có 
cần Admisson Letter để mở tài khoản HSBC hay không? 
 
Tôi xin được trả lời, đối với chương trìng chứng minh tài chính của HSBC, chúng tôi hỗ 
trợ về phần mở tài khoản và chuyển khoản đi mà chưa có Visa, về phần ielts thì sẽ phụ 
thuộc vào yêu cầu riêng và tuỳ chương trình học của từng trường đại học. Phía ngân 
hàng sẽ không cần chứng nhận về ielts. Theo như tôi được biết, tất cả các trường đại 
học tại Canada đều cần chứng nhận anh ngữ khi đi du học. Về phía quy trình của ngân 
hàng, quý khách sẽ cần mở tài khoản HSBC tại Việt Nam, sau đó chúng tôi sẽ mở tài 
khoản cho quý khách tại nước ngoài, quý khách vẫn có thể chuyển khoản cho con của 
mình mà không cần phải có Visa. 
 
Cảm ơn chị Xuân, phần trả lời của Xuân cũng đã kết thúc phần Q&A hôm nay. Đã có rất 
nhiều câu hỏi được gửi đến chương trình, chúng tôi rất cảm ơn và xin ghi nhận lại những 
câu hỏi này để có thể liên hệ và giải đáp thắc mắc cho quý vị sau. Như vậy, buổi toạ đàm 
về Hành trình chuẩn bị du học Canada trong và sau thời kì Covid-19 của chúng tôi xin 
được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi cảm ơn Quý khách rất nhiều đã quan tâm và 
dành chút thời gian quý báu của mình để tham dự chương trình. Trước khi rời khỏi buổi 
toạ đàm, hệ thống sẽ dẫn quý vị đến phần khảo sát, chúng tôi rất sẵn lòng nghe những 
góp ý của Quý vị để chúng tôi có thể thực hiện tốt hơn trong những chương trình lần sau. 
Hẹn gặp lại Quý khách vào những chương trình lần sau của HSBC và chúc quý khách 
có những ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình. 
Xin chào và hẹn gặp lại! 
 
 
 
 
 
 


