
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CẤP CAO ĐẲNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Giới tính:…………... 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………… Dân tộc:……………………... 
 

              Số CMND:   

2. Hộ khẩu: 

Tỉnh/Thành phố:...................................... Huyện/Quận:…………………… 

Xã/Phường:………………………………………………………………. 

3. Học lớp 12 tại trường:…….................................................……………………… 

Tỉnh/Thành phố:...................................... Huyện/Quận:…………………… 

Xã/Phường:……………………………Năm tốt nghiệp: 
    

  

4. Địa chỉ nhận kết quả trúng tuyển: ............................................................................ 

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

5. Số điện thoại:  .................................... Email:……………………………… …... 

6. Chế độ ưu tiên:       Khu vực:   
 

                           Đối tượng:   
 

 

7.  Chọn điểm  xét tuyển là (Thí sinh chỉ đánh dấu vào một trong hai ô dưới): 

                               
 

 Điểm thi THPT quốc gia 2017 

                               
 

 Điểm trung bình năm lớp 12 (Theo học bạ) 

8. Các nguyện vọng đăng ký: 

Thứ 
tự  
ưu 
tiên 

Mã 
trường 

Ngành đăng ký 

(Tên ngành và mã tuyển sinh thí sinh xem ở trang sau) 
Mã tuyển 

sinh 

1 DDC     
 

2 DDC     
 

3 DDC     
 

 
9. Tổ hợp môn đăng ký (Đối với Môn 2 và Môn 3 thí sinh chọn 2 môn có điểm cao nhất 
trong 5 môn: Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Vật Lý, Hóa học, Sinh học): 

Tổ hợp 3 môn xét tuyển 

Môn 1: Toán Môn 2: ………. Môn 3: ……… 

……………… ……………… ……………… 

 ..........., ngày     tháng       năm 2017 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

Mẫu 1A/TS-CĐCN 

(Ban hành theo QCTS ) 



HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Ngày, tháng, năm sinh, dân tộc và số CMND: 

Thí sinh cần ghi chính xác thông tin. 

2. Hộ khẩu: 

Ghi chính xác thông tin địa chỉ đăng ký của Hộ khẩu. 

3. Trường THPT năm học lớp 12: 

Ghi chính xác thông tin tên Trường THPT năm học 12, địa chỉ Tỉnh/Thành, 

Huyện/Quận và Xã/Phường của Trường. 

4. Cung cấp thông tin địa chỉ thuận tiện nhất để Nhà trường liên hệ khi cần thông báo 

kết quả trúng tuyển và nhập học. 

5. Điền thông tin chính xác đối với số điện thoại và Email để Nhà trường thông báo 

kết quả trúng tuyển và nhập học. 

6. Thí sinh khẳng định lại chế độ ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng tuyển 

sinh. Trong mục "khu vực ưu tiên" điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  

KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình; trong mục "đối tượng ưu tiên"  điền một 

trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không 

thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của 

thông tin này. 

7. Thí sinh muốn sử dụng kết quả nào để đăng ký xét tuyển thì đánh dấu vào ô đó (thí 

sinh chỉ được đánh dấu một trong hai ô). 

8. Mục "Các nguyện vọng đăng ký": 

Thí sinh điền thông tin tên ngành, mã tuyển sinh (theo danh sách ngành học bên 

dưới).  

9. Thông tin tổ hợp môn đăng ký thí sinh điền bắt buộc kết quả của môn toán, 2 môn 

còn lại thí sinh chọn 2 môn có kết quả cao nhất trong 5 môn (Ngữ văn, Anh văn, Vật lý, 

Hóa học, Sinh học) để điền tên môn và kết quả thi của môn đó vào phiếu đăng ký. 

DANH SÁCH MÃ NGÀNH 

STT TÊN NGÀNH MÃ TUYỂN SINH 

1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí C71 

2 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô C73 

3 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt C78 

4 Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử C82 

5 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử C72 

6 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông C75 

7 Công nghệ Thông tin C74 

8 Hệ thống Thông tin Quản lý C88 

9 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng C76 

10 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông C77 

11 Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng C84 

12 Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc C85 

13 Quản lý Xây dựng C86 

14 Công nghệ Kỹ thuật Hoá học C79 

15 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường C80 

16 Công nghệ Thực phẩm C83 

17 Công nghệ Sinh học C87 

 


