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THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2022 

Học song song chƣơng trình Trung học phổ thông và Trung cấp 

Cấp 2 bằng tốt nghiệp Trung cấp và tốt nghiệp THPT 
 

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là Trường công lập trực 

thuộc UBND TP Hà Nội đã có 57 năm xây dựng và phát triển. Căn cứ vào kế hoạch 

tuyển sinh, Trường thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022, cụ thể như sau: 
 

1. Đối tƣợng tuyển sinh: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS (dựa trên kết quả rèn 

luyện và học tập của học sinh ở cấp THCS), không phân biệt khu vực tuyển sinh. 

2. Chƣơng trình học: 3 năm, học song song 02 chương trình: 

- Chương trình văn hóa: Học các môn văn hóa THPT (chương trình GDTX 7 

môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Văn, Sinh học, Lịch sử, Địa lý) theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, được dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia. 

- Chương trình Trung cấp: Đăng ký chọn một trong các nghề sau: 

TT Tên ngành đào tạo 
Mã 

ngành 
Tổng chỉ tiêu 

1 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 

120 2 Quản trị khách sạn 5810201 

3 Hướng dẫn du lịch 5810103 

3. Quyền lợi của ngƣời học 

- Được miễn phí học nghề hệ Trung cấp và hưởng chế độ học bổng theo quy định. 

- Được học liên thông lên Cao đẳng (học thêm từ 1 đến 1,5 năm) và nhận Bằng 

tốt nghiệp Cao đẳng danh hiệu Cử nhân thực hành. 

- Được giới thiệu việc làm với mức lương 6-8 triệu/tháng. 

- Được xét tuyển vào các trường Đại học (như học sinh tốt nghiệp các trường THPT). 

4. Hồ sơ và phƣơng thức tuyển sinh 

4.1. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Đăng ký xét tuyển trực 

tuyến trên Website của trường https://tuyen-sinh.hcct.edu.vn/. Thời gian nhận: 

từ ngày 01/04/2022 đến 31/07/2022. 

4.2. Hồ sơ nhập học: Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo của trường hoặc gửi qua 

đường bưu điện. 

Thời gian nộp hồ sơ nhập học: Từ tháng 6/2022 theo quy định của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội. 

5. Học phí học văn hóa: 400.000đ/tháng 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI: 

Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, đường Phạm 

Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline/Zalo 086.884.1179. 
 

https://tuyen-sinh.hcct.edu.vn/


HƢỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC 
 

TT Giấy tờ Số lƣợng 

Hồ sơ xét tuyển 

01 
Phiếu đăng ký học nghề (theo mẫu) nhận trực tiếp tại Trường hoặc 

tải tại website: hcct.edu.vn 
01 

02 
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp THCS (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022) 
01 

03 Bản sao công chứng học bạ THCS 01 

Hồ sơ nhập học  

01 
Bản gốc bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THCS (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022) 
01 

02 Bản gốc học bạ THCS 01 

03 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương) 01 

04 Bản sao công chứng Giấy khai sinh 01 

05 Bản sao công chứng sổ hộ khẩu  01 

06 Bản sao công chứng  CMND/CCCD 01 

07 Giấy tạm trú ở Hà nội (đối với học sinh ngoại tỉnh)  01 

08 
Giấy xác nhận nhân sự hoặc giấy xác nhận không vi phạm 

pháp luật (đối với học sinh tốt nghiệp năm trước). 
01 

09 
04 ảnh 4x6 (Ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh ở mặt sau 

ảnh). 
01 

10 
Giấy chứng nhận gia đình chính sách và các giấy tờ ưu tiên 

(nếu có). 
01 

11 Bản phô tô thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn. 01 

 

 


