
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 
Phƣơng thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2017  

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

 ......................................................................................................................................................  Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)  
                                    

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh         

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)                                                      Ngày                       Tháng                      Năm 
 

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): .................................................................. b) Dân tộc (Ghi bằng chữ): ......................................  

4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cƣớc công dân               
(Ghi mỗi chữ số vào một ô) 

5. Hộ khẩu thƣờng trú:          Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống sau: 

                                                Mã tỉnh (Tp)    Mã huyện (quận)  Mã xã (phường)  

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

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1:  Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn:  
 

6. Nơi học THPT hoặc tƣơng đƣơng (Ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 

     Năm lớp 10: .......................................................................................................................................       
 

     Năm lớp 11: .......................................................................................................................................       
 

     Năm lớp 12: .......................................................................................................................................       
 

           Mã Tỉnh        Mã Trường 

7. Điện thoại: ................................................................... Email: ..........................................................................................................  
 

8. Địa chỉ liên hệ:  .................................................................................................................................................................................  

9. Đối tƣợng ƣu tiên tuyển sinh: Khoanh tròn vào loại  đối tượng ưu tiên được hưởng ( 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 )    
sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

10. Khu vực tuyển sinh: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:  KV1 , KV2-NT , KV2 , KV3     
Sau đó ghi mã khu vực (1 – KV1, 2NT – KV2-NT, 2 – KV2, 3 – KV3) vào ô trống. 

11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)     
12. Thí sinh đăng ký dự tuyển tối đa 02 ngành theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới: 

Thứ 

tự 
Tên ngành Tên và điểm thi THPT Quốc gia 2017 của tổ hợp môn dự tuyển 

1  ............................................................................  

Tên môn 1: ................  Tên môn 2: .............  Tên môn 3: ...............  

Điểm môn 1: .............  Điểm môn 2: ..........  Điểm môn 3:.............  

2  ............................................................................  

Tên môn 1: ................  Tên môn 2: .............  Tên môn 3: ...............  

Điểm môn 1: .............  Điểm môn 2: ..........  Điểm môn 3:.............  
 

13. Số báo danh (theo đúng trên Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017)           

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh hiện hành. 

Ngày ........ tháng ........ năm 2017  Ngày ........ tháng ........ năm 2017 

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ  NGƢỜI ĐĂNG KÝ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  

Số phiếu: ..............................  

 



 

HƢỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

Phƣơng thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 

 

Mục Số phiếu: Cán bộ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển ghi, thí sinh không ghi mục này. 

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự tuyển (sau đây gọi tắt là Phiếu ĐKDT). 

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi 

rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. 

Mục 4: Đối với Chứng minh nhân dân mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, ba ô đầu để trống; đối với 

Chứng minh nhân dân mẫu mới hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng. 

Mục 5: Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường) chỉ đối với các xã (phường) thuộc diện đặc 

biệt khó khăn theo quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh (thành phố), mã huyện 

(quận), mã xã (phường)  nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú hiện tại vào các ô tương ứng ở bên phải. Thí sinh không có 

hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính, thí sinh 

ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống. Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng 

hoặc khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú, đề nghị phải khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 

tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô 

tương ứng. 

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh 

nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã 

trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0). Đối với thí sinh là công 

an, quân nhân được cử tham gia dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ thì ghi mã tỉnh tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã 

trường THPT là 900. Đối với thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh 

tương ứng với tỉnh theo hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800. 

Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email. 

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ họ tên người liên hệ, địa chỉ chi tiết: xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã 

(phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). Địa chỉ này là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển. 

Mục 9: Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu tiên theo quy định tại Quy chế 

tuyển sinh do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành. Nếu khai thiếu trung thực sẽ bị xử lý theo các quy định 

hiện hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy tờ minh chứng hợp pháp cho trường khi dự tuyển và nhập học. 

Mục 10: Ghi mã khu vực vào ô trống như sau: Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1, Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) 

điền 2NT, Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2, Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3. Trong 3 năm học THPT hoặc tương 

đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Nếu mỗi năm học một trường có mức ưu tiên khu vực khác 

nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp THPT ở đâu hưởng ưu tiên 

khu vực tại đó. Đối với thí sinh được ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, căn cứ vào quy định của Quy chế tuyển sinh do 

Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành để ghi cho đúng khu vực ưu tiên được hưởng. 

Mục 11: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu ĐKDT. 

Mục 12: Ghi tên ngành theo Thông tin tuyển sinh năm 2017 của Nhà trường. Ghi tên môn cụ thể và điểm thi 

Trung học phổ thông Quốc gia 2017 của tổ hợp môn dự tuyển tương ứng theo kết quả trên Giấy chứng nhận kết quả 

thi THPT quốc gia năm 2017 của thí sinh. Để ghi thông tin ở mục này, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh 

của trường để có thông tin đăng ký chính xác về tên ngành, tổ hợp môn xét tuyển. 

Mục 13: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu ĐKDT. 

  Lƣu ý:  

- Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xoá. 

- Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả rập (0, 1, 2, 3,…), không ghi bằng chữ số La mã (I, V, X,…). 

- Hồ sơ nộp kèm: Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên), Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận kết 

quả thi THPT quốc gia năm 2017, Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm 

thời, Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của thí sinh, Lệ phí dự tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 


