
NỀN KINH TẾ  LỚN THỨ  10 
THẾ  GIỚI
Texas đứng đầu trong số các tiểu bang có
công ty lọt vào Fortune 500 của Hoa Kỳ và là
tiểu bang xuất khẩu nhiều nhất. Tất cả các
khóa học ở Texas phải được kết nối với sự
phát triển và nhu cầu của lực lượng lao
động.

GIÁ CẢ  SINH HOẠT VÀ
HỌC PHÍ THẤP
Chi phí thuê nhà và mua thực phẩm ở
Texas thấp hơn nhiều so với mức trung
bình trên toàn quốc. Hàng loạt các trường
đại học công lập đa dạng cung cấp những
lựa chọn có giá phải chăng phù hợp với
mọi ngân sách. 

SỰ  ĐA DẠNG
Những người Texas trẻ tuổi tạo nên thế
hệ đa dạng nhất tại Hoa Kỳ và thậm chí
hiện nay Houston đã vượt qua New York
để trở thành thành phố đa dạng nhất tại
Hoa Kỳ. 

TẠ I  SAO LÀ TEXAS?
Giáo dục chất lượng cao với chi phí sinh hoạt thấp 

GIÁO DỤC Ở  TEXAS ĐƯỢC 
XẾP HẠNG TOÀN QUỐC

Nền kinh tế đang bùng nổ của Texas có một nền tảng 
các ngành công nghiệp đa dạng bao phủ tất cả các 
lĩnh vực từ năng lượng, hóa dầu, công nghệ, máy 
tính, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, y sinh, giảng 
dạy, điện tử và nhiều hơn nữa 
 
Cho dù học sinh quan tâm đến lĩnh vực nào, 31 
trường đại học công lập thuộc Hiệp Hội Giáo Dục 
Quốc Tế Texas đều có các chương trình nổi tiếng thế 
giới giúp sinh viên phát huy hết tiềm năng.  
 #1  về Kỹ Thuật Dầu Khí và đứng đầu về Nông 
Nghiệp:  Texas A&M University 
#1  về An Ninh Mạng: The University of Texas at 
San Antonio 
#1 về Năng Lượng Gió Tái Tạo: Texas Tech 
University  
Chương Trình Giáo Dục Giáo Viên lớn thứ 2 tại 
Hoa Kỳ: Texas State University 
20 Chương Trình Tư Pháp Hình Sự  Hàng Đầu: 
Sam Houston State University 
50 Chương Trình Y Tá Hàng Đầu:  Angelo State 
University,  The University of Texas at Arlington 
100 Chương Trình Được Xếp Hạng Hàng Đầu 
Toàn Cầu về Kinh Doanh và Kinh Tế: The 
University of Texas at Dallas 



ĐỂ  TÌM HIỂU THÊM VỀ  31 TRƯỜNG THÀNH 
VIÊN,  HÃY TRUY CẬP WWW.TIEC.ORG

Ra Toàn Cầu. Đến Texas.
5 trong 15 thành phố lớn nhất 
hàng đầu Hoa Kỳ  

1 trong các thành phố Công 
Nghệ phát triển nhanh nhất Hoa 
Kỳ 
Texas rộng 692,404 kilô- 
mét vuông hay 7.4% tổng diện tích 

toàn quốc gia 

Đa dạng về mặt địa lý: bãi biển, núi
non, rừng rậm và sa mạc 

Austin được TIME bầu chọn là "Nơi 
Sinh Sống Tuyệt Vời Nhất Tại Hoa 
Kỳ"
Các đội thể thao lớn ở mỗi thành 

phố chính của tiểu bang 

Đồ ăn đa dạng từ Đồ Mexico Tex- 
Mex, Nướng BBQ, Rượu southern 
comfort, bánh taco, v.v... 
Dân số tiểu bang hơn 24 triệu 
người


