
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 

XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 9+ 
 

Năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM (HIAST) tổ 

chức tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng cho đối tượng học sinh tốt nghệp THCS 

(Lớp 9) theo chương trình đào tạo Cao đẳng 9+ (CĐ 9+) 

1/ Cơ sở pháp lý thực hiện chương trình CĐ 9+ 

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 quy 

định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng. Theo đó “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 trung học 

phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp trình 

độ trung cấp”. 

2/ Chương trình đào tạo: 

 Học sinh học song song chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng với chương trình 

văn hóa theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

 

2.1.  Đào tạo nghề nghiệp: Học theo chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 

cao đẳng chính quy Nhà trường đã đăng ký với Bộ LĐTBXH. Học sinh tốt 

nghiệp trung cấp được học liên thông lên cao đẳng, không phải xét tuyển. 

2.2.  Chương trình văn hóa: Theo quy định của Bộ GD&ĐT cho 2 đối tượng 

- Đối tượng 1: Tham gia kỳ thi Quốc gia lấy bằng tốt nghiệp THPT theo 

chương trình giáo dục thường xuyên. 

- Đối tượng 2: Học các môn Văn hóa theo quy định của Bộ GD&ĐT thi lấy 

Giấy chứng nhận hoàn thành kiến thức văn hóa THPT của Trường HIAST, 

được phép học liên thông lên cao đẳng và đại học. 

3/ Thời gian đào tạo:  

3.1.  Đối tượng 1: 3 (ba) năm (Bằng cấp: Trung cấp, THPT và Cao đẳng) 

3.2.  Đối tượng 2:  2,5 năm (Hai năm rưỡi), (Bằng cấp: Trung cấp, Giấy chứng 

nhận hoàn thành kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT và 

bằng Cao đẳng). 

4/ Học phí: 

4.1. Học phí học văn hóa 

a) Đối tượng 1 (Học lớp 10, 11 và 12, thi lấy bằng tốt nghiệp THPT) 

- Học phí lớp 10: 500.000 đồng/tháng (1 năm 10 tháng, 2 học kỳ) 

- Học phí lớp 11: 600.000 đồng/thàng (1 năm 10 tháng, 2 học kỳ) 

- Học phí lớp 12: 1.000.000 đồng/tháng (1 năm 10 tháng, 2 học kỳ, học tăng tiết để 

ôn luyện thi tốt nghiệp THPT). 

b) Đối tượng 2 (Học các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT) 

Học phí: 600.000 đồng/tháng. Thời gian học 10 tháng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-05-2017-tt-bldtbxh-quy-che-tuyen-sinh-xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-cao-dang-325048.aspx


 

4.2. Học phí đào tạo nghề nghiệp (lấy bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng): 

a) Giai đoạn 1: Học lấy bằng Trung cấp 

Học phí trọn khóa: 22.300.000 đồng/4 học kỳ. Học sinh được Nhà nước hỗ trợ học 

phí theo Nghi định 86/2015/NĐ-CP (học sinh sau khi đóng tiền học phí sẽ được 

nhà trường cấp giấy xác nhận nộp về phòng LĐ TB&XH của quận/huyện để nhận 

lại phần học phí được hỗ trợ theo quy định). 

Học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022: 5.000.000 đồng. 

 

b) Giai đoạn 2: Học lấy bằng cao đẳng – Áp dụng theo học phí hệ cao đẳng chính 

quy, tính theo số tín chỉ học liên thông lên cao đẳng. 

5/ Cách thức đăng ký xét tuyển, nhập học: 

Thí sinh chỉ cần làm Phiếu đăng ký xét tuyển kèm theo đây gửi về Trường với bất 

kỳ hình thức nào: 

- Nộp trực tiếp hay gửi bưu điện theo địa chỉ: 138 Hà Huy Giáp, phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM. 

Điện thoại: 028 62 933 744 – 028 62 933 342 - 036 3926 496 – 085 542 4828 

- Nộp Online: Thí sinh gửi Phiếu đăng ký về địa chỉ Email: 

tuyensinh@hiast.edu.vn 

- Đăng ký trực tuyến: Thí sinh đăng ký trực tuyến qua đường link như sau:  

http://bit.ly/xettuyenhiast 

Khi nhận được Phiếu đăng ký xét tuyển, Nhà trường làm thủ tục nhập học và 

thông báo cho thí sinh lớp và lịch học. Thí sinh nộp hồ sơ nhập học theo quy định 

cho Phòng ĐT&ĐBCL trong thời gian học tại Trường. 

6/ Cơ sở đào tạo: 

Ngoài cơ sở đào tạo chính tại 138 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Nhà trường nhận đăng ký và tổ chức đào tạo cho SVHS các Q. 11, 10, 3, 5, Tân 

Bình, Tân Phú … tại cơ sở 2: số 8, đường số 3 (275/8 Lý Thường Kiệt), phường 

15, Q. 11, TP.HCM. 
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Hướng nghiệp - Tuyển sinh HIAST  

138 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM. 

Điện thoại: 028 62 933 744 – 028 62 933 342 - 036 3926 496 – 085 542 4828 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/xettuyenhiast


 
       BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG 

NGHỆ TP HCM 

----------&-------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRƯỜNG CĐ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM  

Hệ đăng ký xét tuyển: Hê cao đẳng 9+ 

I Thông tin cá nhân 

1 Họ và tên*: 

2 Ngày tháng năm sinh*: 

3 Giới tính: Nam   □ Nữ    □ 

4 Trình độ văn hóa*: THCS   □ THPT  □ 

5 Email: 

6 Điện thoại liên hệ*: 

7 Địa chỉ liên hệ*: 

8 Đối tượng ưu tiên (nếu có): 

II Thông tin đăng ký học 

9 Tên trường*: Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Công TP.HCM 

Mã số:  CDD0221 

10 Tên ngành/nghề học* (Theo danh mục ngành nghề đào tạo của Trường) 

- Tên Ngành/nghề :   

          

 

Mã ngành/nghề: 

  

 

 III Thông tin đăng ký học văn hóa                                                   

11 Chương trình học văn hóa*:  THPT GDTX        □ CCVH QĐ                □ 

                                                                                    ……, ngày … tháng … năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

  

 



 

HƯỚNG DẪN 

Ghi Phiếu đăng ký xét tuyển vào Trường CĐKTCN TP.HCM 

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 11 (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc 

phải có) và lưu ý một số nội dung sau: 

1. Mục 1, 2: Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh theo học bạ (hoặc theo GCMND nếu có); 

2. Mục 4: Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu vào ô thích hợp. Nếu đang học thì ghi rõ 

lớp đang học (Ví dụ: Đang học lớp 12; đang học lớp 9). 

3. Mục 6: Ghi số điện thoại của người nhận giấy báo và số điện thoại của thí sinh (nếu có), số 

điện thoại của thí sinh ghi sau số điện thoại của người nhận giấy báo; 

4. Mục 7: Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ của người nhận giấy báo. Địa chỉ phải đầy đủ: Số 

nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành 

phố trực thuộc trung ương). 

6. Mục 10: 

* Thí sinh tìm hiểu về ngành nghề của trường đào tạo trước khi đăng ký trên trang thông tin 

tuyển sinh, truy cập webiste: http://tuyensinh.hiast.edu.vn. Thí sinh được thay đổi ngành nghề 

khi làm thủ tục nhập học và trong thời gian học tại Trường.  

7. Mục 11: Có 2 hình thức đăng ký học văn hóa. Thí sinh chọn 1 trong 2 hình thức 

THPT GDTX: Là chương trình học lớp 10, 11 và 12 theo hệ THPT giáo dục thường xuyên để 

thi lấy bằng tốt nghiệp THPT. 

CCVH QĐ: Là chương trình học các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT để học 

liên thông lên trình độ đào tạo cao đẳng, đại học. 


