
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  
 

I. NGÀNH, NHÓM NGÀNH TUYỂN SINH 

(*) Mức học phí áp dụng từ 15/02/2022 

TT 
NGÀNH 

(Đào tạo: 2,5 năm) 

Mã 

ngành 

Kinh phí nhập học 

(Bao gồm: học phí + lệ phí nhập học) 
Thông tin tuyển sinh 

1. Tiếng Trung Quốc 6220209 - Kinh phí nhập học: 5.700.000 

đồng, bao gồm: 

+ Học phí: 1.080.000 đồng x 5 

tháng 

+ Lệ phí nhập học: 300.000 đồng 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ ngày 10/05/2022; 

 

- Hồ sơ xét tuyển: 

+ Học bạ/Bảng điểm; 

+ Bằng tốt nghiệp  

(Hoặc tương đương); 

+ Giấy khai sinh; 

+ CMT, sổ hộ khẩu; 

+ 2 ảnh 2x3. 

 

- Đối tượng và phương thức 

tuyển sinh: 

Học sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc bổ túc THPT 

+ Xét điểm học bạ lớp 12 THPT 

+ Xét điểm thi THPT quốc gia  

 

 

 

(*) Lưu ý: Thí sinh trượt tốt 

nghiệp THPT đăng ký học Cao 

đẳng chính quy thời gian đào 

tạo 6  kỳ 

 

2. Tiếng Nhật (*) 6220212 

3. Tiếng Hàn Quốc 6220211 

4. Thiết kế đồ họa 6210402 

5. Tiếng Anh 6220206 

- Kinh phí nhập học: 5.100.000 

đồng bao gồm: 

+ Học phí: 960.000 đồng x 5 tháng  

+ Lệ phí nhập học: 300.000 đồng 

 

6. Quản trị khách sạn (*) 6810201 

7. Kỹ thuật chế biến món ăn (*) 6810207 

8. Hướng dẫn du lịch (*) 6220103 

9. Công nghệ ô tô (*) 6510216 

10. Công nghệ thông tin 6480201 

11. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520255 

12. Điện công nghiệp 6520227 

13. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  6510303 

14. Tự động hóa công nghiệp 6520264 

15. Marketing (*) 6340135 

16. Kế toán 6340301 

17. Quản trị kinh doanh (*) 6340202 

18. Tài chính – Ngân hàng 6340114 

19. Logistics 6340113 

20 Dược sĩ (Đào tạo 3 năm bậc CĐ) (*) 6720401 

21. Điều dưỡng (Đào tạo 3 năm bậc CĐ) (*) 6720501 

22. Y sỹ (Đào tạo 2 năm bậc Trung cấp) (*) 5720101 

II. QUYỀN LỢI SINH VIÊN KHI THAM GIA HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG 

- Đối với sinh viên đăng ký học tại trụ sở chính nhận học bổng từ quỹ “Phát triển nguồn nhân lực” hợp tác giữa Nhà 

trường và các Doanh nghiệp liên kết trị giá 2,400,000 đồng/toàn khóa (600,000 đồng/kỳ); 

- Các ngành có dấu (*) được đăng ký học các chương trình chất lượng cao chuẩn Nhật Bản với cam kết 100% có việc 

làm ngay sau khi tốt nghiệp, hoặc chương trình trao đổi sinh viên với các Trường Đại học tại Hàn Quốc hoặc được đào 

tạo 6-8 môn chuyển giao từ chương trình đào tạo của Úc và được công nhận trong hệ thống giáo dục của Úc; 

- Được hỗ trợ xin việc làm và hỗ trợ xin học bổng du học đối với các sinh viên có năng lực tốt; 

- Được sắp xếp chỗ ở Ký túc xá với chi phí ưu đãi (400 suất);  

- Được miễn giảm học phí theo quy định hiện hành đối với con em gia đình chính sách; 

- Được học liên thông lên Đại học tại Việt Nam và Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp. 

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

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022 


