
          
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

THÔNG TIN THÍ SINH                     Mã hồ sơ (Thí sinh không ghi mục này)        

1. Họ và tên thí sinh:  ........................................................................................................................................  

 (Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) ..............................Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:  ................................................................................................................................  

3. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố):  ....................................Dân tộc:  ............................... Tôn giáo:  .................  

4. CMND/CCCD: (Ghi mỗi số vào một ô)  

5. Ngày cấp:  ..................................................................... Nơi cấp: ..................................................................   

6. Số Zalo:  ........................................................................ Số điện thoại: ..........................................................  

7. Địa chỉ Email:  ...............................................................................................................................................  

8. Hộ khẩu thường trú:  ......................................................  ................................................  ................................... 

........................................................................................................................................................................................  

9. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)  .............................................................................  

......................................................................................................................................................................................... 

10. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:  ......................... Tên tỉnh học lớp 12: ........................................  

11. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường)  ............................................................................  

THÔNG TIN XÉT TUYỂN 

12. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển: 

Ngành NV1:  .........................................................  Ngành NV2:  ....................................................  

Ngành NV3:  .........................................................  
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI THÂN 

Điện thoại cha/mẹ hoặc người thân khác:  .....................................................................................................................  

 

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Tôi đã đọc kỹ và  xin cam kết tuân 

thủ quy định tài chính của Nhà trường. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh cao 

đẳng hiện hành./. 

 

 Ngày …..... tháng ...... năm 20..… 

     Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ gồm có: 

1. Phiếu đăng ký xét  tuyển; 

2. Bản sao công chứng học bạ  THPT; 

3. Bản sao công chứng CMND/ CCCD; 

4. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT/ Giấy chứng nhận TN 

tạm thời (bổ sung sau khi tốt nghiệp); 

5. Bảng điểm tại các trường Cao đẳng/ Đại học khác (nếu có). 

     

 

            

 

MÃ TRƯỜNG: CDD0231 



          
 

 


