CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỘNG VĨNH LONG
Số phiếu ĐKXT:……

TRUNG CẤP NĂM 20……
1. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: ………………………................................................................................
(Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa)

Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)









2. Ngày, tháng, năm sinh:
Ngày
tháng
năm
3. Dân tộc: ………………………………….............................................
4. Hộ khẩu thường trú: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)........................................................... ……...
……………………………………………………………………………………………………………………………....……....



5. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)
6. Trình độ:

Tốt nghiệp THCS, Năm tốt nghiệp 

Điểm trung bình cả năm lớp 9:…………
Tên trường THCS: ......................................................................

Tốt nghiệp THPT, Năm tốt nghiệp  Điểm trung bình cả năm lớp 12:………..
Tên trường: .........................................................................

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, Năm tốt nghiệp  Tên ngành, trường: ......................................................
(Đánh dấu  vào trình độ và ghi rõ năm tốt nghiệp)
7. Khu vực: (Ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó) KV1; KV2-NT; KV2; KV3
8. Thuộc đối tượng ưu tiên:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào số đó. Nếu không thì để trống)
9. Ngành đăng ký:
- Nguyện vọng 1:Ngành: …………………………………………………… Mã ngành: ……………………………….
- Nguyện vọng 2:Ngành: …………………………………………………… Mã ngành: ……………………………….
- Nguyện vọng 3:Ngành: …………………………………………………… Mã ngành: ……………………………….
10.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…...
Chữ ký của thí sinh

Dán ảnh

4x6
(Đóng dấu giáp lai)

aa
A

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY
Đang học/ công tác tại………………….........................
……………………………………….…………...........
Hoặc đang thường trú tại xã, phường………...…...........
………………………………………….........................
(Hiệu trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị/ Trưởng công

an xã,
phường ký tên và đóng dấu)
Ngày….tháng…....năm 20…..

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Mục số phiếu ĐKXT: do trường nhận hồ sơ ghi
Mục họ và tên: Thí sinh ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa và ghi rõ giới tính.
Mục trình độ:

 vào trình độ tốt nghiệp THCS và ghi rõ năm tốt

-

Nếu thí sinh vừa tốt nghiệp THCS thì đánh dấu
nghiệp, tên trường THCS, điểm trung bình cả năm.

-

Nếu thí sinh tốt nghiệp THPT thì đánh dấu
vào cả 2 nội dung tốt nghiệp THPT, THCS và ghi rõ ghi
rõ năm tốt nghiệp, tên trường và điểm trung bình cả năm.

-

Nếu thí sinh tốt nghiệp Trung cấp trở lên thì đánh dấu
vào cả 3 nội dung tốt nghiệp THCS, THPT,
trung cấp trở lên, và ghi rõ ghi rõ năm tốt nghiệp, tên trường và điểm trung bình cả năm.





Mục khu vực và đối tượng ưu tiên: Thí sinh khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có.
Mục "Các nguyện vọng đăng ký":Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những
nguyện vọng không đăng ký phải gạch chéo để khẳng định.
Mục địa chỉ báo tin: Thí sinh ghi đầy đủ và chính xác các thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc và email (nếu
có) để làm cơ sở liên hệ báo kết quả cho thí sinh.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN GỒM:
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 (hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh mới tốt
nghiệp), học bạ THCS hoặc tương đương trở lên (photo công chứng)
3. Sơ yếu lý lịch theo mẫu (có xác nhận của địa phương hoặc trường)
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
NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
- Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại website của trường và phải hoàn tất việc bổ sung hồ sơ xét tuyển khi đến
trường đăng ký nhập học.
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển
phát ưu tiên về địa chỉ sau:
+ Phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
+ Địa chỉ: 112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
+ Điện thoại: 02703.823.492 – 02703.88.37.88
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Website: www.vlcc.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/vlcc.edu.vn/
- Zalo: 0988454691
- Điện thoại: 02703.823.492 – 02703.88.37.88

