ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
CAO ĐẲNG (HỆ CHÍNH QUY) NĂM 2017
1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này)
2. Tên trường đăng ký tuyển sinh (ghi tên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu mã trường vào các ô)

………………Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp……………………………….

Mã trường:

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống)
3. Ngành dự tuyển – NV1 (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm, ghi mã ngành vào các ô)
.............................................................................................................................
Mã ngành:
4. Ngành dự tuyển – NV2 (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm, ghi mã ngành vào các ô)
Mã ngành:
.............................................................................................................................
(Điều dưỡng: 6720501; Hộ sinh: 6720502; Dược sỹ: 6720401; KTXN: 6720306, KTVLTL: 6720307)
5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

C Y A

Giới tính:
(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

...................................................................................................................................................................
6. Ngày, tháng và 02 số cuối của năm sinh: (Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
Ngày
7. Dân tộc (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm) ................................................................
8. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

tháng
Mã tỉnh

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

năm
Mã huyện

9. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) vào
đường kẻ chấm và ghi mã tỉnh nơi trường đóng, mã trường vào ô)
Năm lớp 10: .......................................................................................................................................
Năm lớp 11: .......................................................................................................................................
Năm lớp 12: .......................................................................................................................................
10. Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn
vào ký hiệu của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

Mã tỉnh

11. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:
(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống)
12. Kết quả học tập: (Điểm tổng kết năm các môn học lớp 12)
Môn học:
Toán
Vật Lý
Hóa Học
Sinh Học
Điểm tổng kết lớp 12
Lưu ý: Thí sinh chỉ ghi kết quả học tập 1 trong 3 tổ hợp môn đăng ký xét tuyển.
13. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào một ô)
Ngày cấp: .................................. Nơi cấp: .............................................

Mã trường

Tiếng Anh

14. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào: ...................................................................................................................
..................................................................... Email:..................................................... , Điện thoại: ........................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp và của Bộ LĐTBXH.
XÁC NHẬN
Ghi chú: Sau ngày xét tuyển, mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội
dung lời khai sẽ không được chấp nhận.
Ngày
tháng năm 2017
Chữ ký của thí sinh

Ảnh 4x6

Người khai phiếu này đang học lớp .....................................................
trường ..................................................................................................
hoặc đang công tác tại cơ quan, đơn vị ................................................
.............................................................................................................
Hoặc đang thường trú tại phường, xã ...................................................
.............................................................................................................
(Tùy theo đối tượng thí sinh, đề nghị Hiệu trưởng các trường (đối với
học sinh đang học), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ nhân
viên, công an, quân nhân đang làm việc, phục vụ) hoặc Chính quyền
đại phương (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương) xác
nhận, ký tên và đóng dấu (chỉ đóng dấu có phần giáp lai trên ảnh).
Ngày
tháng
năm 2017
Ký xác nhận và đóng dấu (ghi rõ họ, tên)

