
 

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 

            Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc 

UBND Thành phố Hà Nội, với bề dày thành tích 35 năm. Nhà trường liên tục tuyển sinh trình độ Cao 

đẳng, Trung cấp như sau:                                                                                                          

MÃ TRƯỜNG: CDD0133 

TT TÊN NGÀNH, NGHỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP 

1 Hướng dẫn du lịch Hướng dẫn viên DL; Điều phối viên; Nhân viên tổ chức điều hành tour 

2 Thương mại điện tử 
Chuyên viên PR, marketing online, quản trị hệ thống giao dịch thương 

mại, kinh doanh trực tuyến 

3 Quản trị kinh doanh Nhân viên kế hoạch, Marketing; Quản lý phân xưởng; Giám sát bán hàng 

4 Kỹ thuật chế biến món ăn 
Đầu bếp, bếp trưởng, bếp phó, nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực 

tiếp, thợ nấu chính, quản lý chế biến,… trong nhà bếp. 

5 Kế toán KT tổng hợp; Kế toán viên; Thủ kho; Thủ quỹ; NV kinh doanh,thu ngân 

6 Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh; Nhân viên hành chính; Thư ký; Lễ tân 

7 Công nghệ thông tin Kỹ thuật viên công nghệ, phần mềm; Quản trị viên HT mạng, website 

8 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

(nghề trọng điểm quốc gia) 
Kỹ thuật viên điện nhà máy, xí nghiệp; Nhân viên tư vấn thiết kế về điện 

9 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

(nghề trọng điểm quốc gia) 
Cán bộ giám sát, thi công xây dựng; Nhân viên thiết kế, tư vấn dự án XD 

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH     

       Tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp và đã hoàn thành chương trình văn hoá giáo dục phổ thông 

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN   

       Kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 hoặc Kết quả tốt nghiệp THPT 2022 hoặc tốt nghiệp trung cấp 

THỜI GIAN ĐÀO TẠO             Trình độ Cao đẳng: 2,5 năm;  Trung cấp: 01 năm 

LỢI THẾ CỦA SINH VIÊN  

- Được hỗ trợ học phí 500.000đ khi nhập học trước ngày 31/7/2022. 

- Được hỗ trợ địa điểm thực tập có lương và việc làm đúng chuyên môn sau tốt nghiệp. 

- Thực hành trên máy móc, thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn đào tạo nghề, wifi free toàn trường. 

- Hưởng chế độ học bổng hấp dẫn và các ưu đãi khác.  

- Được bố trí chỗ ở Ký túc xá tại trường đối với học sinh, sinh viên có nhu cầu. 

- Đối tượng  người dân tộc thiểu số và thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo được miễn học phí và ký túc xá. 

- Được tham gia thực tập sinh Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, ... 

- Liên thông lên trình độ Đại học tại các trường Đại học công lập. 

ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ  

- Tiếp nhận hồ sơ:   Số 102 Phố Trung Kính - P. Yên Hoà - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội 

             hoặc Tại các trường THPT; các Sở Lao động-Thương binh & Xã hội  

- Đăng ký trực tuyến: trên website của trường  www.hncc.edu.vn hoặc  quét mã QR  

- Số điện thoại liên hệ: 024-37845153  - Hotline: 0845112188 
 

 

http://www.hncc.edu.vn/

