BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
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 2022
Theo phương 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 thường trú:...............................................................................................................................................
5. Đối tượng ưu 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.
Ngày ....... tháng ........ năm 2022
Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

Chữ ký của thí sinh

- 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 tượng ưu tiên (nếu có).

Thí sinh nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 091.553.3130 – 028.3731 2370 – 028.3731 3631 - hitu.edu.vn – daotao@hitu.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO – CHỈ TIÊU: 4300
KHỐI XÉT TUYỂN CHUNG TẤT CẢ CÁC NGÀNH A, A1,B,D1
NHÓM NGÀNH KINH TẾ
Kế toán
Tài chính – Ngân hàng

Quản trị khách sạn
Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống

Logistics (Dự kiến)
Thương mại điện tử (Dự kiến)

QTKD xuất nhập khẩu
QTKD tổng hợp

Tiếng Anh

Tiếng Hàn (Dự kiến)
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Dự kiến)

NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật hóa học
Công nghệ thực phẩm

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ thông tin
Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ sợi, dệt
Công nghệ may
Công nghệ da giày

Điện công nghiệp
Điện tử công nghiệp
CN KT điều khiển & tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh)
CN KT điện tử, truyền thông (Viễn thông)

Chính sách học bổng: Năm 2022 Trường dành 2 tỷ đồng để cấp học bổng cho SV
- Giảm 50% học phí cho gia đình có con thứ hai đang học tại trường.
- Miễn 100% học phí học kỳ đầu tiên cho SV có điểm trung bình tổ hợp xét tuyển từ 9.0 trở lên.
- Miễn 100% học phí toàn khóa cho SV học ngành Công nghệ Sợi Dệt, giảm 50% học phí toàn khóa cho SV học
ngành Công nghệ Da giày.
Quyền lợi người học: Chất lượng đã được khẳng định từ năm 1976; Trường công lập; Học phí thấp; Có
ký túc xá lớn, gần trường học; Trường tọa lạc tại khu vực thuận lợi cho người học, chi phí sinh hoạt thấp
hơn so với các khu vực khác ở TP.HCM; Trường có nguồn học bổng lớn; Nhà trường có chương trình
hợp tác với các Trường của Đức, Phần Lan, Đan Mạch giúp sinh viên tiếp cận chương trình đào tạo tiên
tiến; Hơn 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 3 tháng; Sinh viên có cơ hội đi du học, hoặc hợp tác
lao động Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Anh, Australia.
Liên kết doanh nghiệp:
Liên kết với hơn 300 doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực
tập và làm việc sau khi tốt nghiệp như: Samsung (khu Công Nghệ Cao), Intel Việt Nam, Cty CP Phong
phú, Cty CP Nuti Food Bình Dương, Cty nhựa Bình Minh, Cty Cát Thái, Cty Đại Đồng Tiến, Cty Sợi Thế
Kỉ, Cty Derhao Textile VN, Cty Giày Thái Bình, Cty Giày Bitis, Cty Thép Pomina, Cty Nidec Servo, Cty
Panasonic Vietnam, Cty Jabil, Cty Ô tô Nissan, Cty Intel Vietnam, Ngân hàng Sacombank, VP Bank,
Agribank (Xem danh sách các doanh nghiệp liên kết tại website: http://htsv.hitu.edu.vn).

