
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019 
(Dành cho thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT) 

Đợt xét tuyển: .................. 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh:  .........................................................................................  2. Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

3. Ngày, tháng, năm sinh: .........../........./..............; 4. Nơi sinh: .......................................................; 5. Dân tộc:.................. 

6. Số chứng minh nhân dân:              Mã tỉnh Mã quận (huyện) Mã xã (phường) 

7. Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................   

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

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:              Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:  

8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường THPT)              Mã tỉnh       Mã trường 

Năm lớp 10: ......................................................................................................................................  

Năm lớp 11: ......................................................................................................................................  

Năm lớp 12: ......................................................................................................................................  

9. Năm tốt nghiệp THPT: .......................... 

B. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH  

10. Đối tượng ưu tiên: thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07  

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

11. Khu vực: thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống. 

C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN    

12. Ngành, chuyên ngành và nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyêṇ voṇg 1 là nguyêṇ voṇg được ưu tiên cao nhất) 

Nguyện vọng 1: Nghề: .................................................................................................. Mã nghề: ..................................  

Nguyện vọng 2: Nghề: .................................................................................................. Mã nghề: ..................................  

13. Tổ hợp đăng ký xét tuyển: thí sinh chọn 1 trong 3  tổ hợp đăng ký xét tuyển và ghi kết quả học tập cả năm lớp 12 

bậc THPT vào tổ hợp đã chọn 

+ Tổ hợp 1: Toán:....................; Ngữ văn:.....................;  Tổng cộng: ........................... 

+ Tổ hợp 2: Toán:.....................; Vật lý:.........................; Tổng cộng: .......................... 

+ Tổ hợp 3: Toán:.....................; Tiếng Anh:..................; Tổng cộng: .......................... 

 

D. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

14. Họ và tên người nhận thông báo:  ...................................................................................................................................  

15. Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................  

16. Điện thoại:...................................................................Email: .........................................................................................  

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành./. 

 Ngày .......... tháng .......... năm .......... 

 Cán bộ nhận hồ sơ Thí sinh 
 

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

  

Số hồ sơ: 
....................................... 



BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2019 
(Dành cho thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THCS) 

Đợt xét tuyển: .................. 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh:  .........................................................................................  2. Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

3. Ngày, tháng, năm sinh: .........../........./..............; 4. Nơi sinh: .......................................................; 5. Dân tộc:.................. 

6. Số chứng minh nhân dân:              Mã tỉnh Mã quận (huyện) Mã xã (phường) 

7. Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................   

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

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:               Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:  

8. Nơi học trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường THCS)              Mã tỉnh       Mã trường 

Năm lớp 6: ........................................................................................................................................  

Năm lớp 7: ........................................................................................................................................  

Năm lớp 8: ........................................................................................................................................  

Năm lớp 9: ........................................................................................................................................  

9. Năm tốt nghiệp THCS: .......................... 

B. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH  

10. Đối tượng ưu tiên: thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07  

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

11. Khu vực: thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống. 

C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN    

12. Ngành, chuyên ngành và nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyêṇ voṇg 1 là nguyêṇ voṇg được ưu tiên cao nhất) 

Nguyện vọng 1: Nghề: ..................................................................................................  Mã nghề: ..................................  

Nguyện vọng 2: Nghề: .................................................................................................. Mã nghề: ..................................  

Nguyện vọng 2: Nghề: .............................................................................................. .... Mã nghề: ..................................  

13. Tổ hợp đăng ký xét tuyển: thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp đăng ký xét tuyển và ghi kết quả học tập cả năm lớp 9 bậc 

THCS  vào tổ hợp đã chọn 

+ Tổ hợp 1: Toán:....................; Ngữ văn:.....................;  Tổng cộng: ........................... 

+ Tổ hợp 2: Toán:.....................; Vật lý:.........................; Tổng cộng: .......................... 

+ Tổ hợp 3: Toán:.....................; Tiếng Anh:..................; Tổng cộng: .......................... 

D. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

14. Họ và tên người nhận thông báo:  ...................................................................................................................................  

15. Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................  

16. Điện thoại:...................................................................Email: .........................................................................................  

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành./. 

 Ngày .......... tháng .......... năm .......... 

 Cán bộ nhận hồ sơ Thí sinh 
 

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

  

Số hồ sơ: 
....................................... 



BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2019 
(Dành cho thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT) 

Đợt xét tuyển: .................. 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh:  .........................................................................................  2. Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

3. Ngày, tháng, năm sinh: .........../........./..............; 4. Nơi sinh: .......................................................; 5. Dân tộc:.................. 

6. Số chứng minh nhân dân:              Mã tỉnh Mã quận (huyện) Mã xã (phường) 

7. Hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................   

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

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:               Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:  

8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương (ghi rõ tên trường THPT)              Mã tỉnh       Mã trường 

Năm lớp 10: ......................................................................................................................................  

Năm lớp 11: ......................................................................................................................................  

Năm lớp 12: ......................................................................................................................................  

9. Năm tốt nghiệp THPT: .......................... 

B. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH  

10. Đối tượng ưu tiên: thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07  

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

11. Khu vực: thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống. 

C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN    

12. Ngành, chuyên ngành và nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyêṇ voṇg 1 là nguyêṇ voṇg được ưu tiên cao nhất) 

Nguyện vọng 1: Nghề: .................................................................................................. Mã nghề: ..................................  

Nguyện vọng 2: Nghề: .................................................................................................. Mã nghề:  ..................................  

Nguyện vọng 2: Nghề: .................................................................................................. Mã nghề: ..................................  

13. Tổ hợp đăng ký xét tuyển: thí sinh chọn 1 trong 3 tổ hợp đăng ký xét tuyển và ghi kết quả học tập cả năm lớp 12 

bậc THPT  vào tổ hợp đã chọn 

+ Tổ hợp 1: Toán:....................; Ngữ văn:.....................;  Tổng cộng: ........................... 

+ Tổ hợp 2: Toán:.....................; Vật lý:.........................; Tổng cộng: .......................... 

+ Tổ hợp 3: Toán:.....................; Tiếng Anh:..................; Tổng cộng: .......................... 

D. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

14. Họ và tên người nhận thông báo:  ...................................................................................................................................  

15. Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................  

16. Điện thoại:...................................................................Email: .........................................................................................  

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành./. 

 Ngày .......... tháng .......... năm .......... 

 Cán bộ nhận hồ sơ Thí sinh 
 

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

 

 
 

Số hồ sơ: 
....................................... 


