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

PHIẾU THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Đăng ký học nghề:  .............................................................................................................  

- Trung cấp    - Cao đẳng   - Liên thông Cao đẳng  

2. Đăng ký học văn hóa THPT để liên thông hệ cao đẳng (Dành cho thí sinh học hệ trung cấp): 

Có      Không  

Lưu ý: Nếu học sinh có nguyện vọng học liên thông lên hệ cao đẳng thì chọn vào ô có. Học sinh sẽ 
được học thêm chương trình bổ sung kiến thức văn hóa THPT (Văn, Toán, Lý, Hóa) để đủ điều kiện học 
liên thông lên trình độ Cao đẳng theo quy định. Sau khi hoàn thành chương trình, học sinh được nhà 
trường cấp bảng điểm của 04 môn văn hóa THPT (không cấp bằng THPT). 

3. Họ và tên thí sinh (Viết in hoa): .......................................................Giới tính (Nam/Nữ): ................                     

4. Ngày, tháng, năm sinh:  ..................................................................................................... 

5. Nơi sinh: .....................................................................................Dân tộc: ......................... 

6. Hộ khẩu thường trú:  

- Số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường):  ........................................................................ 

- Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):  .......................................................................... 

- Tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương):  .............................................................................. 

7. Năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương: ..................................................      

8. Tên trường tốt nghiệp bậc học cao nhất:  ......................................................................... 

- Địa chỉ trường:  .................................................................................................................... 

9. Giấy chứng minh nhân dân số:  ........................................................................................  

Ngày cấp CMND: ......................................................... Nơi cấp: ........................................... 

10. Địa chỉ liên hệ báo tin: 

- Số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường):  ........................................................................ 

- Huyện (quận, thị xã,  thành phố thuộc tỉnh):  ......................................................................... 

- Tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương):  .............................................................................. 

11. Họ tên cha: ..................................... Năm sinh: ................. Nghề nghiệp: ........................ 

12. Họ tên mẹ: ...................................... Năm sinh: ................. Nghề nghiệp: ........................ 

13. Số điện thoại: Cha .......................... Mẹ ............................ Học sinh ............................... 

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 học nghề hiện hành./. 

  Ngày…..tháng….. năm 20.…. 
Thí sinh ký và ghi rõ họ tên 

  


