
 

 

 BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020 

 Hình thức xét tuyển: Theo học bạ THCS,THPT 

  Theo điểm thi THPT năm 2020 

1. Họ và tên thí sinh: ...................................................................................... Nam, Nữ.. ..............  

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

3. Hộ khẩu thường trú:  ....................................................  .............................  

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

4.  Đối tượng xét tuyển:  (đánh dấu X vào ô tương ứng)   

Tốt nghiệp THCS   Năm tốt nghiệp 

Tốt nghiệp THPT  Năm tốt nghiệp  

Hoàn thành chương trình lớp 12  Năm hoàn thành 

(nhưng chưa tốt nghiệp THPT)    

5. Tên trường THCS/THPT ...  ....  .................................................................................................  

6. Khu vực ưu tiên (KV1, KV2, KV2-NT, KV3) ................  ........................................................  

7. Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) .................  ........................................................  

8. Đăng ký xét tuyển vào trình độ Trung cấp chính quy 

 Ngành: ...   ............................................................................. Mã ngành: 

9. Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển: ....  ..................................  ........................................................  

 

10. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: ...  .....................................................................................  

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

11. Điện thoại liên lạc:  ..........  ....................................... Email: ...................................................  

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 chịu xử lý theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. 

 …………, ngày ……tháng …… năm 2020 

              Chữ ký của thí sinh 
 

 

Môn xét tuyển 

Điểm trung bình cả năm lớp 9 nếu xét theo học bạ 

THCS; điểm trung bình cả năm lớp 12 nếu xét theo học 

bạ THPT hoặc điểm thi THPT năm 2020 

Môn 1:……………………… ……………………. 

Môn 2:……………………… ……………………. 

 

 

Mã tỉnh   Mã huyện 
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