BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ
KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
VÀO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016
(Phiếu được sử dụng để đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT)
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
....................................................................................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

Tháng

Năm

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):..........................................................................b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):................
4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi chữ số vào một ô)
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:
Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường)
................................................................................................................................................................................................
6. Điện thoại liên hệ ............................................... Email: ...............................................................................................

5. Hộ khẩu:

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)

8. Nguyện vọng đăng ký dự tuyển hệ Cao đẳng chính quy:
Tên ngành

Chọn

Tên ngành

Chọn

Kế toán

□

Hệ thống điện

□

Tài chính – Ngân hàng

□

Công nghệ kỹ thuật điện

□

Quản trị kinh doanh

□

Xây lắp đường dây và trạm

□

Kinh tế xây dựng

□

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

□

Tin học ứng dụng

□

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

□

9. Địa chỉ báo tin(Ghi chi tiết; số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):…………………………………….……………………...
………………………………………………………………..………………………………………………….………….
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện
hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Lưu ý:
+ Điều kiện xét tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.(có bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng
nhận tốt nghiệp THPT tạm thời)
+ Sinh viên, học sinh học xong các chuyên ngành kỹ thuật được nhà trường liên hệ việc làm miễn phí tại các doanh
nghiệp của nhà nước và các khu công nghiệp liên doanh của nước ngoài.
+ Học phí nộp theo quy định của nhà nước đối với trường công lập. Nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học
phí theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính.
+ Nhà trường có khu nội trú khép kín miễn phí đáp ứng cho tất cả học sinh, sinh viên.
+ Địa chỉ liên hệ: Email: bants.cxd@moet.edu.vn

Điện thoại: 02803.866.125; 0912.865.108; 0984.823.623

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp. Cơ
sở 1: Trung Thành - Thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên.
Ngày
tháng
năm 2016
Chữ ký của thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng
năm 2016
Xác nhận của Ban Giám Hiệu hoặc Chính quyền địa phương
(Ký tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ
KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VIẾT PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
VÀO HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

................NGUYÊN VĂN ANH.........................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
0 1
0 1
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

0
9

Tháng

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố):...........Thái Nguyên.........................b) Dân tộc (Ghi bằng chữ):............Tày...........
4. Giấy chứng minh nhân dân số (Ghi mỗi chữ số vào một ô)
0 9 0 1 2 3
5. Hộ khẩu thường trú:

1 2

0

4 5 6

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau:

9

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận)

7
Năm

Mã xã (phường)

Xã Nam Tiến –Huyện Phổ Yên –Tỉnh Thái Nguyên.....................................................................
6. Điện thoại ...........0986123456.................................................... Email: .................nguyenvananh@gmail.com......................
...................

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)

2

0 1 5

8. Nguyện vọng đăng ký dự tuyển hệ Cao đẳng chính quy:
Tên ngành

Chọn

Tên ngành

Chọn

Kế toán

□

Hệ thống điện

□

Tài chính – Ngân hàng

□

Công nghệ kỹ thuật điện

□

Quản trị kinh doanh

□

Xây lắp đường dây và trạm

□

Kinh tế xây dựng

□

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

□

Tin học ứng dụng

□

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

□

9. Địa chỉ báo tin(Ghi chi tiết; số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): Số

199 - xóm Hồng Phong - Xã Nam Tiến –Huyện

Phổ Yên –Tỉnh Thái Nguyên
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Lưu ý:
+ Điều kiện xét tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.(có bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt
nghiệp THPT tạm thời)
+ Sinh viên, học sinh học xong ra trường được nhà trường liên hệ việc làm tại các doanh nghiệp của nhà nước và các khu công
nghiệp liên doanh của nước ngoài.
+ Học phí nộp theo quy định của nhà nước đối với trường công lập. Nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo đúng
quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính.
+ Nhà trường có khu nội trú khép kín đáp ứng cho tất cả học sinh, sinh viên.
+ Địa chỉ liên hệ: Email: bants.cxd@moet.edu.vn

Điện thoại: 02803.866.125; 0912.865.108; 0984.823.623

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp. Cơ sở 1: Trung
Thành - Thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 28 tháng 05 năm 2016
Chữ ký của thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Anh
Nguyễn Văn Anh

Ngày 29 tháng 05 năm 2016
Xác nhận của Ban Giám Hiệu hoặc Chính quyền địa phương
(Ký tên và đóng dấu)

