BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2021
Theo phƣơng thức:

Điểm thi THPT Quốc gia
Điểm học bạ 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12)
Điểm học bạ HK1 & HK2 lớp 12
Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc của ĐH khác

1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này):
2. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
................................................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

3. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

4. Hộ khẩu thƣờng trú: ................................................................................................................................................
5. Đối tƣợng ƣu tiên: ………………………………….………………….Khu vực: .............................................................. ..
6. Nơi học và tốt nghiệp THPT (Ghi tên trường – Tên tỉnh)
Mã tỉnh
Mã trường
- Năm lớp 10: ....................................................................................................
- Năm lớp 11: ....................................................................................................
- Năm lớp 12: ....................................................................................................
7. Ngành đăng ký xét tuyển
Nguyện vọng 1: ...........................................................................................Khối xét tuyển: (A, A1, B, D1): ………..................
Nguyện vọng 2: ...........................................................................................Khối xét tuyển: (A, A1, B, D1): ………...................
8. Kết quả học tập (Thí sinh chỉ ghi điểm trung bình cả năm của 3 môn cao điểm nhất tương ứng với khối xét tuyển và hạnh kiểm
các năm học; không ghi điểm thi THPTQG và điểm đánh giá năng lực nếu xét tuyển theo điểm học bạ)
Tên môn

Lớp 10

Lớp 11

HK1
Lớp 12

HK2
Lớp 12

Điểm thi
THPT

Điểm đánh giá năng lực
của ĐHQG TPHCM
hoặc của ĐH khác

Ghi chú:

Toán
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Văn học

- Khối A: Toán, Lý, Hóa
- Khối A1: Toán, Lý, Anh
- Khối B: Toán, Hóa, Sinh
- Khối D1: Toán, Văn, Anh

Anh văn
Hạnh kiểm

9. Địa chỉ báo tin: .........................................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................ Email:........................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu này).
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời (photo công chứng).
- Học bạ THPT (photo công chứng) nếu xét tuyển theo PT Điểm học bạ.
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT nếu xét tuyển theo PT Điểm thi THPT.
- Giấy chứng nhận điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc của
ĐH khác nếu xét tuyển theo phương thức Điểm đánh giá năng lực của
ĐHQG TPHCM hoặc của ĐH khác.
- Giấy chứng nhận đối tƣợng ƣu tiên (nếu có).
- 1 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, điạ chỉ đầy đủ của thí sinh để Trường
gửi kết quả xét tuyển/Giấy báo nhập học.

Ngày ....... tháng ........ năm 2021
Chữ ký của thí sinh

Thí sinh nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Q.9, TP.HCM
Điện thoại: 028.3731 2370 – 028.3731 3631 – 08 6939 0027 – 08 6939 0227 - www.hitu.edu.vn – daotao@hitu.edu.vn

