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Trường Cao đẳng nghề Thăng Long  thành lập 

năm 2008 và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thăng 

Long năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh Xã hội 

quyết định. Trường có diện tích 5 ha đóng tại thị trấn 

Đông Anh, gần bến xe buýt, có hệ thống phòng học, 

thư viện, nhà ăn sạch sẽ, khang trang; có khu giáo dục 

thể chất. Ngoài ra Trường còn có các Trung tâm thực 

nghiệm, Trung tâm Sản xuất Nông Lâm nghiệp tại 
Mộc Châu Sơn la và tại Đông Anh Hà Nội. 

Sứ mạng:  
Trường Cao đẳng Thăng Long là một Trung 

tâm đào tạo Cao đẳng chất lượng cao, cung cấp nguồn 

nhân lực có tay nghề cao về công nghệ Hàn, Điện 

công nghiệp, Nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi cho đất nước và phục vụ xuất khẩu lao động 

Tầm nhìn:   
 Năm 2025, Trường Cao đẳng Thăng Long đủ 

điều kiện trở thành Trường Đại học Công nghệ, kỹ 

thuật Thăng Long, là trung tâm đào tạo chất lượng 

cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và chuyển 

giao công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Trường là địa chỉ đáng tin cậy thu hút đầu tư của các 

nước trong khu vực. 

 

 A.ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 I. Chuyên ngành đào tạo 
 

STT Chuyên ngành  Mã ngành 

1 Kế toán doanh nghiệp 6340302 

2 Hàn 6520123 

3 Điện công nghiệp 6520227 

4 Quản trị cơ sở dữ liệu 6480209 

5 Quản trị mạng máy tính 6480210 

 

 II. Đối tượng, thời gian tuyển sinh 
1. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS trở lên 

2. Phương thức xét tuyển: bằng tốt nghiệp, học bạ 
THCS 

3. Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước 

4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/04 đến 31/7  

+ Đợt 2: 01/08 đến 30/10  

+ Đợt 3: 01/09 đến 31/12  

 B. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  
 
I. Chuyên ngành đào tạo 
 

TT Chuyên ngành đào tạo Mã ngành 

1 Điện công nghiệp 5520227 

2 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207 

3 Hàn 5520123 

4 Kế toán doanh nghiệp 5340302 

II. Đối tượng, thời gian tuyển sinh 
1. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THCS trở lên 

2. Phương thức xét tuyển: bằng tốt nghiệp, học bạ 
THCS  

3. Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước 

4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: như cao 

đẳng 

C. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP  
1. Chuyên ngành đào tạo:  
- May công nghiệp 



- Hàn 

- Điện dân dụng 

- Tin học văn phòng 

- Kỹ thuật chế biến món ăn 

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh 

- Nuôi trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu 

- Trồng cây ăn quả 
- Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm 

- Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm ( nước ngọt) 

- Trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn 

- Trồng lúa chất lượng cao 

- Kỹ thuật chăn nuôi lợn 

- Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

- Mộc dân dụng 

- Chăm sóc người cao tuổi 

2. Đối tượng, thời gian tuyển: Người học có nhu 

cầu, mở quanh năm. 

 

D. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO 

1. Đào tạo, bổ túc nâng cao tay nghề cho thực tập sinh 

Các ngành: Xây dựng, chế biến thực phẩm, điện tử, Hàn 

- Nhà trường đào tạo theo chương trình của Hàn, Nhật  

- Chăm sóc người cao tuổi 

2.  Phỏng vấn tuyển dụng vào học Chăm sóc NCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giờ học tiếng Nhật Bản của học sinh Chăm sóc 

người cao tuổi (hộ lý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thực tập sinh của Trường xuất cảnh đi làm việc 
tại Nhật Bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hợp tác đào tạo và phục vụ tuyển dụng nghề 

chăm sóc người cao tuổi (Hộ lý) sang Nhật Bản. 

- Trường Cao đẳng Thăng long đã ký hợp tác đào tạo 

và phát triển Viện điều dưỡng với Tập đoàn Haseko 

Nhật bản nội dung: 

+ Đào tạo sơ cấp Chăm sóc người cao tuổi và tiếng 

Nhật tại trường do giáo viên của Tập đoàn Haseko - 

Nhật Bản cùng giáo viên của Trường giảng dạy. 

+ Tập đoàn Haseko - Nhật Bản tuyển dụng nghề chăm 

sóc người cao tuổi với mức chi phí thấp, thu nhập cao. 

+ Đầu tư vốn xây dựng Viện dưỡng lão tại trường Cao 

đẳng Thăng Long làm cơ sở thực hành thực tập. 

Mô hình Viện Dưỡng Lão tại trường CĐ Thăng Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Hướng dẫn đường đi tới trường CĐTL 
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