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THÔNG BÁO  

Tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp - Năm 2017 

 

Trường Cao đẳng Hàng hải I thông báo tuyển sinh học trình độ cao đẳng, trung 

cấp và sơ cấp trong cả nước đối với tất cả các ngành/nghề sau đây: 

I. Hệ cao đẳng: Thời gian đào tạo 02 năm 

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo kết quả thi 

THPT quốc gia; theo học bạ THPT hoặc Bổ túc THPT. 

2  N àn   n    đào tạo  

TT Ngh  đào tạo Ghi chú  

A Nhóm ngh  đi biển 

Hồ sơ xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển;  

- Bản sao học bạ THPT hoặc 

Bổ túc THPT;  

- Bản sao bằng tốt nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT tạm thời (công 

chứng); 

- Giấy chứng nhận ưu tiên 

(nếu có); 02 ảnh 4x6; 

- 2 phong bì có dán tem và 

ghi rõ địa chỉ, số điện thoại 

liên hệ. 

T ời  ian n ận  ồ sơ:  Liên 

tục từ ngày 01/4/2017  

1 Điều khiển tàu biển 

2 Khai thác máy tàu biển 

3 Điện tàu thủy 

B Nhóm ngh  Công nghệ - kỹ thuật 

1 Sửa chữa máy tàu thủy 

2 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 

3 Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy 

4 Hàn 

5 Công nghệ thông tin 

C Nhóm ngh  Điện-điện tử 

1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

2 Điện dân dụng 

3 Điện công nghiệp 

D Nhóm ngh  Kinh tế 

1 Kế toán doanh nghiệp 

2 Khai thác vận tải 

II. Hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 

- Xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hoặc 

Trung cấp ngh .  

- Thời gian đào tạo: 01 năm; Nhận hồ sơ và tổ chức đào tạo liên tục, linh hoạt theo 

yêu cầu của người học.   

III. Hệ trung cấp và sơ cấp 

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên.  

2. Ngh  đào tạo:   

Trung cấp  

Thời  ian đào tạo: 01 năm 

Sơ cấp  

Thời  ian đào tạo:1-6 tháng 
Ghi chú  

-Điều khiển tàu biển 

-Khai thác máy tàu thủy 

-Điện tàu thủy 

- Sửa chữa máy tàu thủy 

-Điều khiển tàu biển 

-Khai thác máy tàu thủy 

-Điện tàu thủy 

- Sửa chữa máy tàu thủy 

Hồ sơ xét tuyển: 

-Phiếu đăng ký học 

nghề 

-Bản sao bằng tốt 



- Công nghệ chế tạo vỏ tàu 

thủy 

- Hàn 

-Công nghệ thông tin 

- Điện dân dụng 

- Điện công nghiệp 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Khai thác vận tải 

-Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy 

-Lắp ráp hệ thống động lực tàu 

thủy 

- Hàn 

-Công nghệ thông tin 

- Điện dân dụng 

- Điện công nghiệp 

- Kế toán doanh nghiệp 

- Khai thác vận tải 

nghiệp THCS hoặc 

THPT(công chứng). 

-01 Phong bì dán tem 

ghi địa chỉ. 

 

Thời gian nhận hồ 

sơ: Liên tục từ ngày 

01/4/2017 

* Trường hợp học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học lên trung cấp được miễn 

100% học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. 

          * Liên thông từ trình độ sơ cấp lên trung cấp: Thời gian đào tạo 06 tháng và đào 

tạo linh hoạt theo nhu cầu người học.                                                 

IV. Các chế độ ưu đãi   ỗ trợ: 

1. Chỗ ở tại Ký túc xá n à trường: 

Nhà trường miễn phí chỗ ở tại Ký túc xá, công trình phụ khép kín, có Wifi miễn phí; 

căng tin phục vụ ăn, uống và an ninh đảm bảo. 

2. Chế độ miễn,  giảm học phí: 

- Miễn, giảm học phí đối với các đối tượng chính sách xã hội và các nghề: Khai thác 

máy tàu thủy, Sửa chữa máy tàu thủy; Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy được giảm 70% học 

phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;  

- Cấp học bổng khuyến khích học tập cho những sinh viên đạt kết quả học tập loại 

khá, giỏi và xuất sắc. 

3. Chế độ hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp:  

N à trường cam kết thực hiện hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp 

3.1 Nhóm ngh  đi biển:  

Sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, kết quả học tập và rèn luyện tốt, có tiếng 

Anh khá, tốt sẽ được bố trí làm việc trên đội tàu của Chủ tàu nước ngoài, các em tiếng 

Anh yếu hơn được bố trí làm việc trên các tàu trong nước với mức lương cao và ổn định. 

3.2  Các nhóm ngh  Công nghệ-kỹ thuật  Điện-điện tử và Kinh tế 

 Nhà trường giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp có uy tín và đã hợp tác với nhà 

trường nhiều năm như: Các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển, các doanh nghiệp 

liên doanh về điện-điện tử công nghiệp, các doang nghiệp vận tải biển và logistic… 

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển p át qua bưu điện v  p òn  Đào tạo - 

Trườn  Cao đẳng Hàng hải I, Số 498 Đà Nẵn ; p ườn  Đôn  Hải 1, quận Hải An, 

TP Hải Phòng.  

Điện thoại tư vấn: 0313.766739, Email: pdt@cdhh.edu.vn 

     Thí sinh có thể đăn  ký online tại Website: cdhh.edu.vn 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị; 

- Lưu VT, ĐT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
Đin  Gia Vin  
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