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                  Hà Nội, ngày     tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 
 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam là trường Công lập, được Bộ Lao động 

Thương binh - Xã hội công nhận là trường có các nghề trọng điểm cấp Quốc gia và Quốc tế. 

Năm 2020, nhà trường tuyển sinh đào tạo chính quy hệ Cao đẳng, Trung cấp như sau: 

TT Các ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 

1 Điện công nghiệp 6520227 60 

2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205 60 

3 Hàn 6520123 70 

4 May thời trang 6540205 60 

5 Thiết kế thời trang 6540206 25 

6 Quản trị mạng máy tính 6480209 70 

7 Kế toán doanh nghiệp 6340302 60 

8 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 6340417 35 

9 Gia công và thiết kế sản phẩm Mộc 6210422 35 

10 Kỹ thuật sơn mài và khảm trai 6210412 35 

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Hoặc sinh tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương. 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ.                                                 

3. Học phí:                                                                                                                                - 

Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT, học phí: 600.000₫-700.000₫/ tháng.  

- Hệ Cao đẳng 9+: Tốt nghiệp THCS:1,5 năm đầu miễn học phí; 02 năm còn lại: 

700.000đ/tháng. 

- Hệ Liên thông: 700.000đ/tháng. 

- Hệ Trung cấp: Tốt nghiệp THPT: 500-600.000đ/tháng; THCS: Miễn học phí.   

4. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:                                                                                                            

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; Sơ yếu lý lịch;                                                           

- Bản sao: Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT, THCS hoặc tương đương;                                              

- Bản sao: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có)                                  

- Ảnh mầu cỡ 4x6 (4 ảnh), cỡ 3x4 (2 ảnh).  

5. Quyền lợi của học sinh, sinh viên: 

- HSSV được hưởng các chế độ, chính sách, học bổng theo quy định hiện hành. 

- Được đăng kí học linh hoạt: Trong và ngoài giờ hành chính. 

- Miễn 100% tiền ở KTX tại trường chính, trong 01 kỳ đầu cho HSSV đăng kí học từ 01/6 

– 30/9/2020. 

- Con gia đình chính sách, hộ nghèo được miễn KTX toàn khóa học. 

- Miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS đăng kí học trung cấp.  

- Miễn học phí 1,5 năm cho học sinh tốt nghiệp THCS đăng kí học Cao đẳng 9+.  



 

 

- Giảm 50% học phí năm đầu tiên cho HSSV tự do đăng kí học theo nhóm từ 03 em trở lên 

từ 01/6 – 30/9/2020. 

- Được tặng 100% học phí năm học đầu tiên cho HSSV đạt từ 20 điểm trở lên (3 môn) 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Hoặc có điểm tổng kết trung bình  lớp 12 đạt 8,0 

điểm trở lên. 

- Cam kết 100% HSSV ra trường có việc làm nếu có nhu cầu. 

- HSSV được liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học theo nguyện vọng. 

- Đảm bảo 100% trúng tuyển đơn hàn đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông, 

Châu Âu…diện kỹ sư, nếu HSSV có nhu cầu XKLĐ.  

6. Thời gian nhận hồ sơ, nhập học:  

Nhập học: Liên tục trong năm 2020. Chủ yếu tập trung 03 đợt: 

Đợt 1: 01/03-30/06; Đợt 02: 02/07-30/08; Đợt 03: 03/09 -30/11/2020.  

7. Thời gian học: Trong và ngoài giờ hành chính.   

8. Nơi đăng kí nhận hồ sơ và nhập học:   

- Đăng ký trực tuyến tại: www.vcth.edu.vn 

- Hoặc nộp trực tiếp, gửi qua Bưu điện theo địa chỉ:                                                                                             

* Văn phòng 1: Phòng Đảm bảo chất lượng & HTĐT.                                                                            

- Tầng 01, nhà A - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ VN.                                                           

- Khu Nội Thương, Dương Xá,  Gia Lâm, TP Hà Nội.   

- ĐT: 024.36780857  

* Văn phòng 2: 

- Số 09, Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

- ĐT: 0974978876 – 0982.648.635 

                                                            

                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

                                                             

                                                              

                                                                      

                                                        

  

                                                                                Ths. NGUYỄN ANH HUẤN                 

         

 

 

                                                                                                     

 

 

                      

 

 

 

 

 

http://www.vcth.edu.vn/
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PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ 
 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này).  

  2. Đăng ký học : Thí sinh đánh dấu “X”  vào trình độ tương ứng đăng ký học nghề 

 Trình độ:  - Cao đẳng       - Liên thông 

                  - Trung Cấp  - Sơ cấp        

 Tên nghề đăng ký: ...................................................................................................................................  

3. Họ tên đầy đủ của thí sinh: ....................................................................................................................... 

    (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa)           Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)          

 

4. Ngày, tháng, năm sinh: (Nếu ngày tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào đầu ô)   

                                                                                                             ngày        tháng         năm 

5. Dân tộc: ......................................  

   6. Hộ khẩu thường trú:(Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương): 

....................................................................................................................................................................... 

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:    

8. Năm tốt nghiệp THCS hoặc tương đương:         

9. Nơi tốt nghiệp THPT, THCS hoặc tương đương: (Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã 

(phường), huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương): 

...................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

        10. Trong đó các năm học THPT, THCS hoặc tương đương: (ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào 

kí hiệu của khu vực đó)  KV1;  KV2-NT;  KV2;  KV3. 

        11. Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.     

(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào số đó và ghi rõ số đó vào 2 ô. Nếu không thì để trống) 

        12. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô) 

  

13. Giấy gửi báo kết quả (xét tuyển; dự thi; điểm thi; trúng tuyển) cho: ....................................................... 

Địa chỉ:.......................................................................................................................................................... 

Điện thoại liên lạc (nếu có):.......................................................................................................................... 

  Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 
   Ghi chú: Sau ngày xét tuyển, mọi yêu cầu sửa đổi bổ 

sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận. 

NN   
                  Ngày.....tháng......năm ……. 

                  Chữ ký của thí sinh 

 

 

           XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU  

Đa   Đang công tác tại  ................................................................ 

Ho   Hoặc đang thường trú tại xã, phường ..................................                                           

.............................................................................................. 
. 
(       (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị/ Chủ tịch UBND xã, phường, 

ký tên và đóng dấu có phần giáp lai trên ảnh) 
    

Ngày....... tháng...... năm….. 

Ký xác nhận và đóng dấu (ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ảnh 4x6 
(ảnh đóng dấu 

giáp lai) 



 

 

BẢNG KÝ HIỆU ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH 
 

Thí sinh là 
Đối 

tượng 

Nhóm 

ưu tiên 

Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh; 01 

Nhóm 

ưu tiên 

1 

Người lao động trực tiếp sản xuất đã làm việc từ 3 năm liên tục trở lên trong đó ít nhất 1 năm 

được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tỉnh trở lên; người lao động ưu tú thuộc tất cả các 

thành phần kinh tế được từ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân 

hoặc được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp 

bằng và Huy hiệu Lao động sáng tạo; 

02 

Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương 

binh, con bà mẹ Việt Nam anh hùng, con anh hùng Lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao 

động, con của người có công giúp đỡ cách mạng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hoá học, con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch 

bắt tù, đầy, con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ Quốc tế, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 

hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 04 trước Tổng khởi nghĩa 

ngày 19 tháng 8 năm 1945; 

03 

Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; 04 

Người có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và vùng sâu 

hải đảo; 
05 

Người mồ côi không nơi nương tựa; 06 

Nhóm 

ưu tiên 

2 

Người tàn tật, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế; 07 

Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập; 08 

Con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, được hưởng trợ cấp thường 

xuyên; 
09 

Người có gia đình thuộc hộ nghèo theo quy định chung của Nhà nước. 10 

 

BẢNG PHÂN CHIA CÁC KHU VỰC TUYỂN SINH  

- Khu vực 1(KV1) gồm: Các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các 

xã   thuộc vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. 

- Khu vực 2- Nông thôn ( KV2-NT) gồm: Các xã, trị trấn không thuộc KV, KV2, KV3 

- Khu vực 2 (KV2) gồm: Các thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã, các huyện ngoại thành của thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

- Khu vực 3 (KV3) gồm: các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. 
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LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HỌ VÀ TÊN: .................................................................................................  

 Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................  

 Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................  

 Khi cần báo tin cho ai? ở đâu? .................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  

 
               Điện thoại liên hệ (nếu có): ...................………………... 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ảnh 

4 x 6 

(Mới chụp 

chưa quá 

3 tháng) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH  HỌC SINH, SINH VIÊN  

 

 

I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN 

- Họ và tên:  .................................................  - Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1): 

- Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối): ...          - Hộ khẩu thường trú:  ................................ .                                                        

 .....................................................................   .....................................................................  

- Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)           

- Tôn giáo:  ...................................................  - Thuộc khu vực tuyển sinh nào? ................  

- Thành phần xuất thân (công nhân viên                                                                                        

chức ghi 1, Nông dân ghi 2, khác ghi 3) 

- Đối tượng dự thi/ xét tuyển:  .....................  - Ngành học:  ...............................................  

- Ký hiệu trường:  ........................................  - Điểm thi tuyển sinh: Tổng điểm: ..............  

- Số báo danh:  .............................................  (Môn 1: .…….. Môn 2:……Môn 3:………) 

- Kết quả học tập cuối cấp ở THPT, THBT,         - Điểm thưởng (nếu có):  ............................  

THN, TCCN                                                          - Lý do được tuyển thẳng và được thưởng điểm 

* Xếp loại về học tập: ..................................   .....................................................................  

* Xếp loại về hạnh kiểm: .............................   .....................................................................  

* Xếp loại tốt nghiệp: ..................................   .....................................................................  

- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: ....................  - Năm tốt nghiệp(ghi số cuối của năm): .....  

- Ngày vào Đảng CSVN: .............................  - Số chứng minh nhân dân:  ........................  

                                                                             - Số thẻ HS, SV: 

- Khen thưởng:  ..........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

- Kỷ luật: ....................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

            Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao 

động hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương). 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  



 

 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH 

 

1. Cha: 

- Họ và tên  ...................................................................   Quốc tịch:  ........................................  

- Dân tộc:  .....................................................................   Tôn giáo:  .........................................  

- Hộ khẩu thường thú: ................................................................................................................  

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?):  ............................................................  

Trước 30-4-1975: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Từ 30-4-1975 đến nay: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

2. Mẹ: 

- Họ và tên  ...................................................................   Quốc tịch:  ........................................  

- Dân tộc:  .....................................................................   Tôn giáo:  .........................................  

- Hộ khẩu thường thú: ................................................................................................................  

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?):  ............................................................  

Trước 30-4-1975: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Từ 30-4-1975 đến nay: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

3. Vợ hoặc chồng: 

- Họ và tên  ...................................................................   Quốc tịch:  ........................................  

- Dân tộc:  .....................................................................   Tôn giáo:  .........................................  

- Hộ khẩu thường thú: ................................................................................................................  

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): .............................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  



 

 

4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THN,  TCCN (nếu 

Sở GD&ĐT chưa kịp cấp bằng thì phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sau đó nộp bản chính 

để kiểm tra đối chiếu); phiếu báo điểm thi ĐH, CĐ, TCCN giấy chứng nhận thi và kết quả đạt được trong 

kỳ thi học sinh giỏi lớp cuối cấp, kể cả thi quốc tế, đối tượng ưu tiên (nếu có), quyết định của cơ quan, 

đơn vị cử đi học (nếu là công nhân viên Nhà nước hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang). 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử 

lý theo Quy chế hiện hành của Nhà nước.  

Cam đoan của gia đình 

về lời khai của học sinh, sinh viên 

Ngày …… tháng …… năm 20…… 

Học sinh, sinh viên ký tên 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú 

(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện  

nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của  học sinh, sinh viên tại địa phương). 

 ...................................................................................................................................................  
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       Ngày …… tháng ……năm 20 …… 

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu) 

 

 


