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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THỰC TẬP HƯỞNG LƯƠNG TẠI NHẬT BẢN 

I.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) 
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/ngành 

2. Thời gian đào tạo 

Giai đoạn 1: Học chuyên môn + học tiếng tại Việt Nam (1.5 năm) 

Giai đoạn 2: Thực tập hưởng lương tại Nhật Bản (3 năm) 

3. Kinh phí chương trình: 50 – 60 triệu đồng 

Bao gồm: + Học phí cao đẳng: 30- 40 triệu đồng/toàn khóa (tùy ngành đào tạo) 

  + Chi phí thực tập tại Nhật Bản: 20 triệu đồng (đã bao gồm thủ tục hồ sơ, visa, vé máy bay) 

III. QUYỀN LỢI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

- Được cấp bằng Cao đẳng chính quy của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội (HTT); 

- Nhận thu nhập 15 – 17 man/tháng (khoảng 30 – 34 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tăng ca) trong 3 năm thực tập sinh tại Nhật 

Bản 

- Chi phí tham gia chương trình thấp (tối đa 60 triệu đã bao gồm: Học phí cao đẳng, vé máy bay đến Nhật Bản, visa)  

- Sau 3 năm thực tập sinh, sinh viên có cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản 

- Được ký cam kết với doanh nghiệp về thực tập và việc làm tại Nhật Bản từ tháng thứ 3 từ ngày khai giảng 

IV. TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO 

Thời gian Nội dung Tài chính Các ngành tuyển 
sinh 

T5-T8/2022 Nhập học và khai giảng Đợt 1:  30 triệu đồng 

- Điều dưỡng 

- Công nghệ ô tô 

- Du lịch – khách sạn 

- Điện 

 

T9/2022 – T9/2023 

• Học chuyên môn cao đẳng 

• Tham gia lễ ký kết hợp đồng với doanh nghiệp 

• Học tập và thi chứng chỉ N4/N5 

• Tham gia gặp gỡ doanh nghiệp và luyện 

phỏng vấn đơn hàng 

 

T9/2023 – 4/2024 

• Xin tư cách lưu trú tại Nhật (COE) 

• Học khóa chuyên môn cơ bản trước xuất cảnh 

do doanh nghiệp đào tạo 

• Học chuyên môn cao đẳng 

Đợt 2: Hoàn thiện học phí Cao 
đẳng: 10- 20 triệu đồng (Tùy 
ngành) 
Đợt 3: 10 triệu đồng (Đóng 
trước xuất cảnh) 

T4-7/2024 Xuất cảnh  

2024 - 2027 
• Hoàn thiện báo cáo thực tập tại doanh nghiệp 

• Thực tập hưởng lương tại Nhật Bản 

Nhận thu nhập 15 -17 man/tháng 
(~ 30-34 triệu đồng/tháng, chưa 
bao gồm tăng ca) 

IV. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:  Xét điểm học bạ lớp 12 THPT và TBC ngoại ngữ ≥ 6.0 
- Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ khóa 

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu) 
+ Học bạ THPT (Bản gốc); 
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Bằng tốt nghiệp THPT 
(Bản gốc); 

+ Giấy khai sinh, CMND/ CCCD, sổ hộ khẩu (Bản sao) 
+ 6 ảnh 3x4 (phông nền trắng). 

V. Thông tin liên hệ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 
• Phòng Tuyển sinh trụ sở chính:                    024.3362.8666 – 0928.88.99.00 (Cô Nga) 

Địa chỉ: Số 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. 
• Phòng Tuyển sinh 128A Hồ Tùng Mậu:      024.3767.9555 – 0964.505.509 (Cô Mây) 

Địa chỉ: Số 128A, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 


