Mẫu hồ sơ: ………
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI

Ảnh 3x4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

1. Họ và tên: ................................................................................... Giới tính: ...............................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................... Dân tộc: .................................
3. Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Địa chỉ báo tin (cho ai, ở đâu?): .................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Điện thoại liên hệ:………………………… ; Email: ................................................................
6. Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (nếu thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh
tròn vào đối tượng đó).
7. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở
khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó).
8. Đăng ký dự tuyển ngành: ........................................................ Mã ngành: ...............................
9. Kết quả học tập bậc THPT:
Điểm tổng kết
Điểm tổng kết
Điểm tổng kết
Tổng điểm
cả năm lớp 11
cả năm lớp 12
cả năm lớp 10
Học bạ THPT
10. Túi hồ sơ gồm có:
TT
Nội dung
Có Không
1 Phiếu đăng ký dự tuyển
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy CNTN tạm thời đối với thí sinh tốt
2
nghiệp THPT năm 2020 (bản sao có công chứng)
3 Học bạ THPT (bản sao có công chứng)
4 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
5 01 Phong bì ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận
Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trình độ cao đẳng phải tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
NGƯỜI TIẾP NHẬN

.............., ngày....... tháng ......năm 2020
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
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