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Kính gửi: Quý Cơ quan 

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 906/QĐ-

BGD&ĐT ngày 27/02/2006 và Quyết định số 4103/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/08/2006 của Bộ 

Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Nhà trường không ngừng phấn đấu vì sự 

nghiệp trồng người, luôn lỗ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu 

cầu của xã hội. Với mục tiêu 30% lý thuyết học tại Nhà trường và 70% học thực tế, trải nghiệm 

tại Doanh nghiệp, Nhà trường đã ký kết Hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng của các Doanh 

nghiệp như: Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, Công ty Canon, Tập đoàn Hoàng Long (JHL 

Group), Cty 5 Sao Group, Cty DWN (Du học Đức), Cty Tư vấn và Đào tạo Quốc tế IES (kèm 

theo các Hợp đồng), để sinh viên Nhà trường được học tập, trải nghiệm thực tế có hưởng 

lương tại Doanh nghiệp ngay từ năm học thứ nhất. 

Khóa học 2021 - 2023, Nhà trường tiếp tục được các Doanh nghiệp tài trợ 310 suất học 

bổng toàn phần cho hệ Cao đẳng chính quy, cụ thể các ngành như sau: CNKT Điện - Điện tử 

(120 suất), Tiếng Hàn Quốc (120 suất), Tiếng Nhật (50 suất), Tiếng Anh (20 suất) 

          Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà kính đề nghị Quý cơ quan đề cử danh sách 05 học 

sinh hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập tham gia chương trình học, để 

được hưởng chế độ, chính sách sau: 

- Miễn phí 100% học phí trong suốt toàn bộ khóa học. 

- Học tập, trải nghiệm thực tế đúng chuyên ngành, có hưởng lương tại Doanh nghiệp 

với mức lương cơ bản từ 4,5 triệu đồng/tháng trở lên. 

Quý cơ quan cử học sinh đi học gửi Danh sách về Nhà trường theo 2 Phương án: 

* Phương án 1: Công văn (Quyết định) cử đi học (kèm theo Danh sách) bằng văn bản 

gửi về Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà theo một trong hai địa chỉ:  

1. Trụ sở: Số 89, đường Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh; 

2. VPTS và QLĐT thực hành tại Hà Nội: Số 86, đường Trần Thủ Độ, Phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

* Phương án 2: Hoặc gửi bản Scan Công văn (Quyết định) cử đi học (kèm theo Danh 

sách) vào địa chỉ Email: cdbacha@bacninh.edu.vn 

* Mọi thắc mắc xin liên hệ Người phụ trách chương trình: ThS. Lê Minh Tiến – Phó 

Hiệu trưởng (0983.496.498); 

Xin Trân trọng cảm ơn./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- HĐQT (để b/c); 

- BGH (để phối hợp); 

- Lưu VT. 
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