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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 

HĐTS ĐÀO TẠO TỪ XA 
 

Số: 22 /2021/TBTSĐTTX-BHU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

                                                                      

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
CAO ĐẲNG NGÀNH TIẾNG NHẬT – ĐÀO TẠO TỪ XA - NĂM 2021 

(Mã trường: CDD 1906; Mã ngành tiếng Nhật: 6220212) 
 

Căn cứ vào 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 về việc thành lập 

trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: 

69a/2019/GCNĐKBS – TCGDNN ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Công văn số 2065/TCGDNN-ĐTTX ngày 22/9/2021 của Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp về việc thực hiện đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn của Trường Cao đẳng 

Công nghệ Bắc Hà; 

Căn cứ Hợp đồng hợp tác giữa Tập đoàn Hoàng Long (JHL Group), Trường Cao 

đẳng Công nghệ Bắc Hà và Cty Nhật ngữ Dũng Mori; 

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.  
 

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà thông báo tuyển sinh đào tạo hệ Cao đẳng ngành 

Tiếng Nhật – hình thức Đào tạo từ xa - năm 2021, như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; 

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học 

và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

- Học sinh tốt nghiệp THCS nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao 

đẳng phải học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ 

GD&ĐT và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp. 

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề, đại học có nhu cầu học liên 

thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai. 

- Đối với thí sinh người nước ngoài có nguyện vọng học: Nhà trường căn cứ kết quả 

học tập THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh (bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ 

minh chứng) và kết quả kiểm tra kiến thức, tiếng Việt (nếu cần) theo quy định của 

Trường để xem xét, quyết định tuyển thí sinh vào học. 

2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký của thí sinh 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

a) Phiếu đăng ký xét tuyển, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của trường Cao đẳng Công nghệ 

Bắc Hà) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác; 

b) 01 Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; 
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c) 02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên + 02 bản 

sao công chứng Học bạ (hoặc Bảng điểm); 

d) 04 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh ở mặt sau; 

e) Bản sao công chứng Giấy khai sinh; 

f) Đối với người học là công dân nước ngoài có thêm các hồ sơ khác theo quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

* Lưu ý: Trường không hoàn lại hồ sơ đã nộp. 

4. Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển: 

 Đợt 1: Từ ngày 23/09 đến 18/10/2021. Dự kiến Khai giảng ngày 22/10/2021 

 Đợt 2: Từ ngày 23/10 đến 18/11/2021. Dự kiến Khai giảng ngày 22/11/2021 

 Đợt 2: Từ ngày 23/11 đến 18/12/2021. Dự kiến Khai giảng ngày 22/12/2021 

5. Lệ phí xét tuyển: 100.000 vnd/hồ sơ. 

6. Học phí: Học phí HK1 tạm thu: 5.850.000 vnd 

7. Chính sách hỗ trợ của Nhà trường và các Doanh nghiệp đối tác 

 Tặng học bổng trị giá 7 triệu đồng cho sinh viên Test đạt trình độ tương đương N2 

 Tặng học bổng trị giá 5 triệu đồng cho sinh viên Test đạt trình độ tương đương N3 

 Tặng học bổng trị giá 3 triệu đồng cho sinh viên Test đạt trình độ tương đương N4 

 Tặng học bổng trị giá 1 triệu đồng cho sinh viên Test đạt trình độ tương đương N5 

        Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN (E- LEARING) - BHUni 

Hà Nội: Số 86, đường Trần Thủ Độ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.  

Điện thoại: 0983.496.498 / 024.2269.3355 

Dũng Mori: Nhà LK số 03, VNT TOWER–Số 19, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Hotline: 0969.86.84.85 

JHL Group: 41 Lê Hồng Phong Ba Đình, Hà Nội (098 237 8887 / 024 8586 0366) 

TT đào tạo JHL Education: Khu nhà ở xã hội, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.  

Bắc Ninh: Số 89, đường Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. (0966.111.606) 

Nhật Bản: 183-0003 Tokyo, Fuchu, Asahi-cho, 2-13-4 (+81 8071426103) 

Website: www.cunhantructuyen.edu.vn / www.tiengnhat.cunhantructuyen.edu.vn  

Email: cunhantructuyen.elearning@gmail.com 
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