
Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTB&XH ngày 7/3/2019 

Chi tiết liên hệ Ban tuyển sinh: 0203 3 851 240 - Hotline 0968 58 07 08 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Năm: ………………….……… 

I. Thông tin cá nhân (Bắt buộc kê khai mục có dấu * ) 

1. Họ và tên*: …………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

2. Ngày tháng năm sinh*: …………/ …………/ ………………… 

3. Giới tính:    Nam   Nữ               (Đánh dấu X vào ô phù hợp) 

4. Trình độ văn hóa*: THCS   THPT          (Đánh dấu X vào ô phù hợp) 

5. Địa chỉ email: ……………………………………………………..….……………….…….…………………………………….. 

6. Điện thoại liên hệ*: …………………………………………..….…….………….………….………………………………… 

7. Địa chỉ liên hệ*: ………………….……………….……………..…….…………...……………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………...…………………………………………………….………. 

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ……………………………………...…………………………………………………………. 

II. Thông tin đăng ký học 

9. Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng    Mã trường: CDT1703 

10. Tên ngành/nghề học*: (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) 

- Ngành/nghề 1: …………………………………..….…………………….………  Mã nghề: …………………….. 

Trình độ đào tạo:    Trung cấp   Cao đẳng 

- Ngành/nghề 2: …………………………………..….………………….………  Mã nghề: …………………….. 

Trình độ đào tạo:    Trung cấp   Cao đẳng 

- Ngành/nghề 3: …………………………………..….………………….………  Mã nghề: …………………….. 

Trình độ đào tạo:    Trung cấp   Cao đẳng 

 …………….……………, ngày …….. tháng …….. năm 20 ……... 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

(Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định hiện hành xem ở mặt sau phiếu này)

Mặt trước 



Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Chi tiết liên hệ Ban tuyển sinh: 0203 3 851 240 - Hotline 0968 58 07 08 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BAO GỒM 

             1. Phiếu đăng ký dự tuyển vào Giáo dục nghề nghiệp; 

             2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời còn hiệu lực (bản gốc) hoặc Bằng tốt nghiệp THCS/THPT 

(phô tô công chứng); 

3. Học bạ THCS/THPT (phô tô công chứng); 

4. Sơ yếu lý lịch (bản gốc: có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp/Chủ tịch UBND xã, phường ký 

và đóng dấu có phần giáp lai trên ảnh); 

5. Giấy khai sinh (bản sao hoặc phô tô công chứng); 

6. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (phô tô công chứng); 

7. Ảnh 3x4 (4 ảnh); 

8. Giấy khám sức khỏe (do cơ sở y tế cấp Huyện trở lên cấp); 

9. Phô tô công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

THÔNG TIN NGÀNH/NGHỀ ĐĂNG KÝ 

STT Tên nghề 

Mã ngành/nghề 

STT Tên nghề 

Mã ngành/nghề 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 

1 Công nghệ kỹ thuật ô tô 6510202 -  23 Mộc xây dựng và trang trí nội thất 6580210 5580210 

2 Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo - 5510202 24 Hướng dẫn du lịch 6810103 5810103 

3 Bảo trì và sửa chữa ô tô - 5520159 25 Điều hành tour du lịch 6810107 5810107 

4 Vận hành cần, cầu trục - 5520182 26 Quản trị khách sạn 6810201 5810201 

5 Vận hành máy thi công nền - 5520183 27 Quản trị lễ tân 6810203 -  

6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 5510201 28 Nghiệp vụ lễ tân  - 5810203 

7 Cắt gọt kim loại 6520121 5520121 29 
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 
6810205 -  

8 Hàn 6520123 5520123 30 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn  - 5810205 

9 Điện công nghiệp 6520227 5520227 31 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 5810207 

10 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không 

khí 
6520205 5520205 32 Nghiệp vụ lưu trú  - 5810204 

11 Điện tử công nghiệp 6520225 5520225 33 Kế toán 6340301 -  

12 Điện tử dân dụng 6520224 5520224 34 Kế toán doanh nghiệp 6340302 5340302 

13 Điện dân dụng 6520226 5520226 35 Quản trị kinh doanh 6340114  - 

14 Hệ thống điện  - 5520265 36 Quản lý doanh nghiệp -  5340128 

15 
Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển 

trong công nghiệp 
6520201 5520201 37 

Công nghệ thông tin 

(Ứng dụng phần mềm) 
6480202 5480202 

16 

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây 

và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV 

trở xuống 

6520257 5520257 38 Tin học ứng dụng 6480206 5480206 

17 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây 

dựng 
6510104 -  39 Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò 6511004 5511004 

18 Xây dựng dân dụng và công nghiệp  - 5580202 40 Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò 6520204 5520204 

19 Kỹ thuật xây dựng 6580201 5580201 41 Kỹ thuật xây dựng mỏ 6510116 5510116 

20 Quản lý xây dựng 6580301  - 42 Cơ - Điện mỏ - 5520118 

21 Cấp, thoát nước 6520312 5520312 43 Cơ - Điện tuyển khoáng - 5520119 

22 Điện - Nước -  5580212 44 Cơ điện tử 6520263 5520263 

 

Mặt sau 


