
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THPT NGHỀ 
NĂM HỌC 2022-2023 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh hệ THPT (GDTX) nghề năm học 

2022-2023 với chương trình học được xây dựng dành cho các em học sinh đã học hết lớp 9.  
 

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét điểm học bạ THCS hoặc kết quả thi vào lớp 10 

2. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung. 

3. Thông tin hồ sơ và xét tuyển 

- Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2022. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo quy định của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

- Hồ sơ xét tuyển: 

+ GCN tốt nghiệp THCS (học sinh tốt nghiệp năm 2022) hoặc bằng TN THCS (01 Bản chính); 

+ Học bạ THCS (01 Bản chính); 

+ Giấy khai sinh (Bản sao); 

+ Sổ hộ khẩu (Bản sao); 

+ 02 ảnh 2x3; 

+ Giấy xác nhận dân sự đối với học sinh tốt nghiệp trước 2022; 

+ Giấy tạm trú đối với học sinh có hộ khẩu ngoài thành phố Hà Nội. 

4. Học phí văn hóa: 600,000 VNĐ/tháng (cố định trong 3 năm học). 
 

II. ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH THPT NGHỀ 

- Chương trình đào tạo tinh giản tập trung 07 môn theo phân ban A, B, C kỳ thi THPT Quốc gia 

(bao gồm: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh); 

- Học sinh được đào tạo kỹ năng học đường; kết hợp lý thuyết vào học ngoại khóa và sinh hoạt 

theo chuyên đề; tham gia các CLB bóng đá, bóng chuyền, dance sport… 

- Học sinh được đào tạo hướng nghiệp các ngành nghề trọng điểm của Nhà nước: Khối du lịch-

khách sạn, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, điện lạnh và ngôn ngữ với kinh phí được Chính 

phủ tài trợ 100% theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP lên tới 38 triệu đồng toàn khóa; Học sinh được 

cấp bằng/chứng chỉ công nhận các môn chuyên nghề đã hoàn thành có giá trị toàn quốc; 

- Học sinh được đăng ký bán trú, nội trú thuận tiện trong học tập và công tác quản lý học sinh. 
 

III. 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: Phòng 101 nhà A, Số 252 Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.  

 Phòng Tuyển sinh Cầu Giấy:                  024.3767.9555 – 0964.505.509 (Cô Mây) 

Địa chỉ: Phòng 102 nhà B, Số 128A, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. 

-  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022 


