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THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 
  

1. Ngành tuyển sinh 

 

TT Tên ngành đào tạo Mã ngành Trình độ đào tạo Ghi chú 

1 Kế toán doanh nghiệp 5340302 Trung cấp  

2 Du lịch lữ hành 5810101 Trung cấp  

3 Pháp luật 5380101 Trung cấp  

4 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 Trung cấp  

5 Thương mại điện tử 5340122 Trung cấp  

6 Điện công nghiệp và dân dụng 5520223 Trung cấp  

7 Công nghệ thông tin 5480201 Trung cấp  

 

2. Thời gian tuyển sinh 

 - Liên tục từ ngày thông báo đến ngày 31/12/2022 

 

3. Đối tượng tuyển sinh 

 - Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các 

ngành 

 

4. Hình thức tuyển sinh 

 - Xét tuyển học bạ 02 môn Văn, Toán lớp 9 đối với Công dân Việt Nam tốt nghiệp 

THCS 

- Xét tuyển học bạ 02 môn Văn, Toán lớp 12 đối với Công dân Việt Nam tốt nghiệp 

THCS, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học 

 

5. Kinh phí đào tạo: 

 - Thu theo quy định hiện hành và quy định của Nhà trường 

* Đối với Công dân Việt Nam tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ Trung cấp kết hợp học 

văn hóa chương trình GDTX cấp THPT được miễn, giảm học phí học nghề theo Nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ. 

 

6. Hồ sơ xét tuyển và nhập học 

6.1. Hồ sơ xét tuyển: 

 - 01 phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu) 

* Đối với Công dân Việt Nam tốt nghiệp THCS: 

 - 01 bản sao bằng tốt nghiệp THCS (công chứng) 

 - 01 bản sao học bạ THCS (công chứng) 



* Đối với Công dân Việt Nam tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học: 

 - 01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT (công chứng) 

 - 01 bản sao học bạ THPT (công chứng) 

6.2. Hồ sơ nhập học: 

TT Nội dung Số lượng 

1 Hồ sơ Học sinh – Sinh viên (có xác nhận của đơn vị 

công tác hoặc địa phương) 

01 

2 Bản sao bằng tốt nghiệp + học bạ THCS (áp dụng với 

Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THCS (công chứng) 

01 

3 Bản sao bằng tốt nghiệp + học bạ THPT (áp dụng với 

Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT trở lên) (công 

chứng) 

01 

4 Bản sao Sổ hộ khẩu (công chứng) 02 

5 Bản sao Giấy khai sinh (công chứng) 02 

6 Ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh) 04 

7 Lệ phí xét tuyển 30.000 VNĐ 

 

7. Thông tin liên hệ và tiếp nhận hồ sơ: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Trường Trung cấp Hà Nội 

Địa chỉ: Khu Văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Điện thoại: (024) 66572525; 0974707176 

Website: trungcaphanoi.edu.vn 

Email: truongtrungcaphanoi@gmail.com 

 

Nơi nhận: 

- Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan (để báo cáo); 

- Các phương tiện thông tin đại chúng (để thông báo); 

- Lưu: VP, QLĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

ThS. NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC 
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