
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này) 

2. Tên Trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HẢI DƯƠNG 

3. Nghề đăng ký theo học và hệ đào tạo 

Hệ đào tạo        Nghề đăng ký xét tuyển 

Hệ Cao đẳng  
Nguyện vọng 1: ...................................................................................................... 

Nguyện vọng 2: ...................................................................................................... 

Hệ Trung cấp  
Nguyện vọng 1: ...................................................................................................... 

Nguyện vọng 2: ...................................................................................................... 

Hệ Sơ cấp ....................................................................................................................................... 

4. Đăng ký nhập học: Đợt:................ ngày ................. tháng ..............năm 2023 (theo thông báo tuyển sinh). 

5. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: (Viết bằng chữ in hoa)......................................................................................... 

6. Ngày, tháng, năm sinh: ................./.................../.......................Giới tính (Nam/Nữ) ............................................. 

7. Số CMT/Căn cước công dân: ....................................................................................................................................... 

 8. 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)}....................................................................................................................... 

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

9. Điện thoại liên hệ:  ......................................................................................................................... ..................................  

10. Đã tốt nghiệp (hệ THCS; THPT hoặc tương đương) ...........................................Năm tốt nghiệp.................. 

Tên trường tốt nghiệp…………………………………………………………………………………………………..…… 

11. Người nhận giấy báo trúng tuyển:………………..................…………………..................................................... 

Địa chỉ: Số nhà (xóm)..........................đường phố (thôn)....................................phường (xã)…................................ 

thành phố (huyện) ............................................................... tỉnh ............................................................................................  

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./. 
 

Lưu ý: Thí sinh điền thông tin theo nội dung trên và 

gửi theo đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên 

trang website http://www.hdvtc.edu.vn, hoặc nộp trực 

tiếp về Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. 

Địa chỉ: Tiền Trung - Ái Quốc - Thành phố Hải Dương; 

 ĐT: 02203.753.402  hoặc 0877.442.299 

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

Chữ ký của thí sinh 

(Ghi rõ họ tên) 

                                         

 


