
 Thí sinh có thể tải hồ sơ tại website: www.dungquat.edu.vn;  hoặc ĐT: 0255 2212738 - 0961041976 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 
Năm:............................. 

1. Họ và tên thí sinh (viết bằng chữ IN HOA):  ..........................................................................................  

2. Ngày - tháng - năm sinh:                            3. Giới tính: Nam             Nữ   
4. Nơi sinh: (chỉ ghi huyện, tỉnh)  ...............................................................................................................  

5. Hộ khẩu thường trú: {Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã,  thành 

phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)}  ..........................................................................  

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

6. Văn bằng tốt nghiệp:     THCS              THPT     TCCN      TCN         CNKT_3/7 

7. Năm tốt nghiệp:                       - Nơi tốt nghiệp:(tên trường) ................................................................   

………………………………………., xã (phường)…………………….........................huyện (quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh)…………………………………tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) ............................................  

8. Email:  ............................................................ Điện thoại: ...................................................................  

9. Địa chỉ liên hệ:  .....................................................................................................................................  

10. Đối tượng ưu tiên (nếu có):  ................................................................................................................  

11. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT  –     Mã số: CĐT 3501 

12. Tên ngành/nghề học: 

 - Ngành/nghề 1: ....................................................................................................................................  

   Trình độ đào tạo:  Cao đẳng  Trung cấp                    Sơ cấp 

 - Ngành/nghề 2: ....................................................................................................................................  

   Trình độ đào tạo:  Cao đẳng  Trung cấp                    Sơ cấp 

 - Ngành/nghề 3: ....................................................................................................................................  

   Trình độ đào tạo:  Cao đẳng  Trung cấp                    Sơ cấp 

 
 

 Ngày ........ tháng ........ năm 20........ 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Thí sinh ký và ghi rõ họ tên) 

 
Hồ sơ gồm có: 

1. 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh 

2. 03 Học bạ (Có công chứng)              

3. 03 Bằng TN hoặc Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời (Có công chứng) 

4. 01 Hộ khẩu (Có công chứng) 

5. 01 bản sao giấy khai sinh 

6. 01 Giấy khám sức khỏe 

7. Giấy tờ ưu tiên (Nếu có)                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Số phiếu 

                                 

 

 
 

Ảnh 
3 x 4 


