CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 20...
CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

1. Họ và tên đầy đủ của thí sinh:................................................................................Giới tính:
(Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa)

(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

Ngày

2. Ngày, tháng, năm sinh:

tháng

năm

3. Dân tộc: ............................................................................................................................................
4. Hộ khẩu thường trú: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) ...............................................................
......................................................................................................... Mã huyện
Mã tỉnh
5. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)
Ngày cấp: ........................................Nơi cấp: ....................................................................................
6. Năm tốt nghiệp:
- THCS trở lên đối với thí sinh đăng ký trung cấp
Điểm TB: ........
- THPT hoặc tương đương trở lên đối với thí sinh đăng ký cao đẳng
Điểm TB: ........
7. Nơi tốt nghiệp Ghi rõ tên trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)
- THCS hoặc tương đương trở lên đối với thí sinh đăng ký trung cấp: .............................................
................................................................................................................................Mã trường: ........
- THPT hoặc tương đương trở lên đối với thí sinh đăng ký cao đẳng: ..............................................
............................................................................................................................... Mã trường: ........
8. Khu vực:

(Ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó)

9. Thuộc đối tượng ưu tiên:

01,

02,

03,

04,

05,

KV1; KV2-NT;
06, 07

KV2;

KV3

(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào số đó. Nếu không thì để trống)

10. Trường đăng ký xét tuyển: Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
11. Ngành đăng ký: - Nguyện vọng thứ nhất:
- Nguyện vọng thứ hai:
- Nguyện vọng thứ ba:

Ngành: ...............................................................
Ngành: ...............................................................
Ngành: ...............................................................

Ngành: ...............................................................
- Nguyện vọng thứ bốn:
- Nguyện vọng thứ năm
Ngành: ...............................................................
12. Địa chỉ báo tin: ..............................................................................................................................
Email: ...............................................................................
Điện thoại liên lạc: ........................................
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Ngày…..tháng….. năm 20…...

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY

Chữ ký của thí sinh
Dán ảnh
4x6
(Đóng dấu giáp lai)

Đang học/ công tác tại: .......................................
.............................................................................
Hoặc đang thường trú tại xã, phường: ...............
.............................................................................
(Thủ trưởng cơ quan, đơn vị/ Trưởng công an xã,
phường ký tên và đóng dấu)
Ngày…..tháng….. năm 20…...

HƢỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ
**Đối với Thí sinh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT / THCS:
Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, có xác nhận của địa phương hoặc trường, dán
ảnh, đóng giáp lai lên ảnh. Bổ sung hồ sơ xét tuyển khi có kết quả thi tốt nghiệp.
** Đối với Thí sinh ĐÃ tốt nghiệp THPT / THCS: Thí sinh nộp hồ sơ theo hƣớng dẫn nhƣ sau:
1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu, có xác nhận của địa phương hoặc trường, dán ảnh, đóng giáp lai lên
ảnh.
2. Bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương trở lên đối với thí sinh đăng ký xét tuyển cao
đẳng (photo công chứng)
3. Bản sao bằng tốt nghiệp, học bạ THCS trở lên đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trung cấp (photo công
chứng)
4. Giấy khai sinh (photo công chứng)
5. Hộ khẩu (photo công chứng)
6. Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
7. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc
8. 02 ảnh 3x4.
9. Miễn lệ phí đăng ký xét tuyển
Danh mục các ngành cao đẳng

Danh mục các ngành trung cấp

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tên ngành đào tạo
Tiếng anh
Tài chính – Ngân hàng
Kế toán
Quản trị văn phòng
Quản trị kinh doanh
Công nghệ thông tin
Quản trị cơ sở dữ liệu
Công nghệ kỹ thuật điện, đtử
Công nghệ kỹ thuật tn nước
Chế biến lương thực
Công nghệ thực phẩm
Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành
6220206
6340202
6340301
6340403
6340404
6480201
6480208
6510303
6510422
6540102
6540103
6620303

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Thú y

6640101

13

14

Quản trị lữ hành

6810104

14

15

Quản trị khách sạn

6810201

15

16

Quản lý đất đai

6850102

16
17
18
19
20
21
22

Tên ngành đào tạo
Hành chính văn phòng
Kế toán doanh nghiệp
Pháp luật
Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Tin học ứng dụng
Công nghệ kt nhiệt
Trắc địa – địa hình – địa chính
Cơ khí động lực
Cơ khí chế tạo
Điện tử công nghiệp và dân dụng
Điện công nghiệp và dân dụng
Hệ thống điện
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo
quản lương thực
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo
quản thực phẩm
Công nghệ kiểm nghiệm chất lượng
lương thực, thực phẩm
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Chăn nuôi – thú y
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo
quản thủy sản
Chế biến và bảo quản thủy sản
Nuôi trồng thủy sản
Điều dưỡng
Quản lý đất đai

Mã ngành
5320305
5340302
5380101
5480102
5480205
5510211
5510907
5520115
5520117
5520222
5520223
5520265
5540101
5540108
5540127
5620111
5620120
5620301
5620302
5620303
5720301
5850102

