TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2017
(Xét tuyển theo phương thức xét điểm học bạ THPT)
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)
................................................................................................ Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0)
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)
Ngày

Tháng

Năm

4. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): ………………………………….. Dân tộc (Ghi bằng chữ ): ………………
5. Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường):
Năm lớp 10:……………………………………………………………………………………………
Năm lớp 11:……………………………………………………………………………………………
Năm lớp 12:……………………………………………………………………………………………
7. Khu vực ưu tiên (nếu có): ghi mã khu vực vào ô trống (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)
8. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì ghi ký hiệu của đối tượng đó vào ô trống. Nếu không thì để trống)
9. Kết quả học tập: (thí sinh chọn 1 trong 2 tiêu chí để đăng ký xét tuyển; chỉ ghi kết quả của 3 môn trong tổ hợp môn
xét tuyển: A; A1; B; D1)
a. Tiêu chí 1: Xét điểm trung bình 05 học kỳ ở bậc trung học phổ thông
Môn
xét tuyển
Toán
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Tiếng Anh
Ngữ Văn

Lớp 10
Học kỳ 1
Học kỳ 2

Lớp 11
Học kỳ 1
Học kỳ 2

Lớp 12
Học kỳ 1

Điểm trung bình
5 học kỳ

b. Tiêu chí 2: Xét điểm trung bình năm lớp 12
Môn xét tuyển
Toán
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Tiếng Anh
Ngữ Văn

Điểm trung bình năm lớp 12

10. Ngành/nghề đăng ký xét tuyển (có thể đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới):
- Ngành ưu tiên 1(ghi tên ngành): .................................................................... ....................................................... .
- Ngành ưu tiên 2 (ghi tên ngành): ................................................................... ....................................................... ..
11. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường, huyện/thị/thành phố, tỉnh) .......................................................
...............................................................................................................................................................................................
12. Điện thoại: .............................................................. Email/Facebook: ....................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế tuyển sinh.
. .…, ngày ....... tháng ...... năm 2017
* Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
Chữ ký của thí sinh
- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy 2017 (mẫu này.)
- Bản sao Học bạ THPT (có công chứng).
- Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (nếu
đã tốt nghiệp THPT).
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
- 01 phong. bì có dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ đầy đủ của thí sinh (để trường
gửi kết quả xét tuyển đến thí sinh theo đường bưu điện).

(Thí sinh ký tên, ghi rõ họ và tên)

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: 586 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 028.38970160 – 028.37206426 – 0903 373 447 – 098 578 5473 – www.vetc.edu.vn – Email: tuyensinh@vetc.edu.vn

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2017
(Xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT 2017)
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)
................................................................................................ Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0)
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)
Tháng
Năm
4. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): ……………………………… Dân tộc (Ghi bằng chữ ): ………………
Ngày

5. Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Chứng minh nhân dân (ghi mỗi số vào 1 ô):
7. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường):
Năm lớp 10:……………………………………………………………………………………………
Năm lớp 11:……………………………………………………………………………………………
Năm lớp 12:……………………………………………………………………………………………
8. Khu vực ưu tiên (nếu có): ghi mã khu vực vào ô trống (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)
9. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì ghi ký hiệu của đối tượng đó vào ô trống. Nếu không thì để trống)
10. Kết quả thi THPT: (chỉ ghi kết quả của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành: A; A1; B; D1)
Môn xét tuyển

Điểm thi THPT 2017

Toán
Vật lý
Hóa học
Sinh học
Tiếng Anh
Ngữ Văn

11. Ngành/nghề đăng ký xét tuyển (có thể đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới):
- Ngành ưu tiên 1 (ghi tên ngành): ................................................................... .......................................................
- Ngành ưu tiên 2 (ghi tên ngành): ................................................................... .......................................................
12. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường, huyện/thị/thành phố, tỉnh) .......................................................
...............................................................................................................................................................................................

13. Điện thoại: .............................................................. Email/Facebook: ....................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế tuyển sinh.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng hệ chính quy (mẫu này).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp
THPT (nếu đã tốt nghiệp THPT).
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017(bản sao).
.
- Giấy chứng
nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
- 01 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ đầy đủ của thí sinh
(để trường gửi kết quả xét tuyển cho thí sinh theo đường bưu điện)
- Miễn lệ phí nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

………, ngày ....... tháng ........ năm 2017
Chữ ký của thí sinh
(Thí sinh ký tên, ghi rõ họ và tên)

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: 586 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 028. 38970160 – 028. 37206426 – 0903 373 447 – 0985785473 – www.vetc.edu.vn – Email: tuyensinh@vetc.edu.vn

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
VINATEX TP.HỒ CHÍ MINH

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY 2017

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)
................................................................................................ Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0)
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)
Ngày

Tháng

Năm

4. Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố): ………………………………….. Dân tộc (Ghi bằng chữ ): ………………
5. Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Khu vực ưu tiên (nếu có): ghi mã khu vực vào ô trống (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)
7. Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì ghi ký hiệu của đối tượng đó vào ô trống. Nếu không thì để trống)
8. Kết quả học tập: (xét điểm trung bình năm lớp 9 hoặc điểm trung bình năm lớp 12
Điểm trung bình năm lớp 9

Điểm trung bình năm lớp 12

………………………

………………………

9. Ngành/nghề đăng ký xét:
Tên ngành: ............................................................................................................ ....................................................... .
10. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường, huyện/thị/thành phố, tỉnh) .......................................................
...............................................................................................................................................................................................

11. Điện thoại: .............................................................. Email/Facebook: ....................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo quy chế tuyển sinh.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

. .…, ngày ....... tháng ...... năm 2017
Chữ ký của thí sinh

- Phiếu đăng ký xét tuyển Trung cấp hệ chính quy 2017 (mẫu này.)
- Bản sao Học bạ THCS hoặc THPT (có công chứng).
- Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
.
- 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ đầy đủ của thí sinh (để trường gửi
kết quả xét tuyển đến thí sinh theo đường bưu điện).

(Thí sinh ký tên, ghi rõ họ và tên)

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: 586 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 028.38970160 – 028.37206426 – 0903 373 447 – 098 578 5473 – www.vetc.edu.vn – Email: tuyensinh@vetc.edu.vn

