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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2022                        

I. Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên:     ...........................................................................................................................................   
(Viết đúng theo Giấy khai sinh, chữ in hoa, có đầy đủ dấu) 

2. Ngày, tháng, năm sinh:  …... / …... / …..…             3.  Nơi sinh (Tỉnh):   .  .............................  

4. Giới tính (Đánh dấu “ x” vào ô tương ứng):   Nam:           Nữ :          5. Dân tộc: ..............   

6. Số Căn cước công dân /CMNN:   ...............  .....................................  .............................................  

-  Cấp ngày:  …... / ….. / …….    -  Nơi cấp:  .....................................  .............................................           

7. Trình độ văn hóa: …... / 12      -  Năm tốt nghiệp Trung học phổ thông   ........................  

- Năm tốt nghiệp Trung học cơ sở: ………….…..  (Đối với trường hợp chưa tốt nghiệp THPT) 

- Đã tốt nghiệp Trung cấp ngành: …………….…..  (Đối với trường hợp đăng ký học liên thông) 

8.  Địa chỉ liên lạc (Ghi đầy đủ, chính xác, rõ ràng để dễ dàng liên hệ):  .............................................  

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

9. Số điện thoại:  ..............................................    - Email (nếu có): ........  ..........................................  

10.  Đối tượng ưu tiên (nếu có): ...........................  .....................................  .............................................  

II. Thông tin về ngành, nghề đăng ký  (Viết theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới; đánh dấu 

“X” vào ô trình độ và hình thức đào tạo tương ứng) 

Nguyện 

vọng 
Tên ngành, nghề 

Trình độ cao đẳng Trình độ trung cấp 

Hệ 

chính 

quy 

Hệ chính 

quy chất 

lượng 

cao 

Hệ liên 

thông 

Hệ 

chính 

quy 

Hệ chính 

quy chất 

lượng 

cao 

1       

2       

3       

Tôi xin cam đoan những lời khai trên Phiếu đăng ký xét tuyển là đúng sự thật. 

                                                                                 …………………………  , ngày …... tháng …... năm 20….. 

                                                                  Chữ ký của người đăng ký 

 

  


