BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DỰ TUYỂN KHÓA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHẬT BẢN
1. Số phiếu : (Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số khi thu phiếu)
2. Đăng ký dự tuyển: Khoá công nghệ xây dựng Nhật Bản thuộc chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ
kỹ thuật công trình xây dựng
3. Họ và tên thí sinh: .......................................................................

Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

6. Ngày, tháng, năm sinh:
7. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm).. .............................................................................................................
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. Địa chỉ liên lạc:………………………..……………………………………………………………………. …….
Điện thoại:………………………………….Email:................................................................................................
10. Đối tượng dự tuyển:

Học xong chương trình Cao đẳng năm 2

(đánh dấu X vào ô tương ứng) Tốt nghiệp Trung cấp

Năm học:
Năm tốt nghiệp:

Tốt nghiệp Cao đẳng

Năm tốt nghiệp:

Tốt nghiệp Đại học

Năm tốt nghiệp:

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

Ngành học: ..............................................................................................................................................................
11. Nơi tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc đã học Cao đẳng năm 2 : (ghi rõ tên trường & địa chỉ)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
12. MSSV:…………………. Lớp:………………….(Trường hợp là sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng TPHCM)
13. Giấy chứng minh thư số: (Ghi mỗi số vào một ô)
Ngày cấp:……………………………..Nơi cấp:………………………………………………………………………
14. Gửi giấy báo kết quả dự tuyển cho:.................. ..................................................................................................... .
Họ và tên: .............................................................................. Quan hệ:.........................................................................
Địa chỉ: .................................................................................. .........................................................................................
Điện thoại liên lạc……………………………............................................................................................... ...............
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.
Ngày …… tháng …… năm 20…
Chữ ký của thí sinh

Ghi chú: Hồ sơ nhập học sẽ nộp khi được chấp nhận vào học chương trình công nghệ xây dựng Nhật Bản

