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1. Họ và tên người dự tuyển: (Viết bằng chữ IN HOA) ……………………………………………………
2. Sinh ngày: …… tháng …… năm …………

Giới tính:

Nam

Nữ

3. Dân tộc: ………… Nơi sinh: (Huyện, tỉnh)………………………………………………………………
4. Tháng/năm tốt nghiệp THCS: ……/………… tại trường THCS (tên trường và địa chỉ) ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………...
6. Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………...............
7. Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………….......
8. Nguyện vọng xin dự tuyển vào học 10 theo chương trình GDTX cấp THPT năm học 2018 - 2019
tại: Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng.
9. Đăng ký hình thức học tập: (Đánh dấu x vào ô cần đăng ký học)
* Vừa làm vừa học:
- Học viên trong độ tuổi phổ thông, học văn hóa kết hợp học nghề:
- Học viên là người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang:
- Học viên là cán bộ, công chức xã (phường, thị trấn):
* Tự học có hướng dẫn: Học viên từ 18 tuổi trở lên, tự nguyện đăng ký học).
10. Đăng ký học Trung cấp: (Ghi rõ tên nghề đăng ký) …………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong phiếu đăng ký dự tuyển là đúng sự thật. Nếu
sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ý kiến đại diện gia đình học viên
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày

tháng
năm 2018
Người xin dự tuyển

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………………………….

(Ghi chú: Hồ sơ dự tuyển ghi ở mặt sau)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mặt sau

HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đơn xin dự tuyển, có dán ảnh, có đăng ký và cam kết học Trung cấp;
2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Bản sao hoặc phô tô công chứng);
3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản chính);
4. Học bạ THCS (Bản chính);
5. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (Nếu có);
6. Giấy chứng nhận của Công an xã, Phường hoặc đơn vị đang trực tiếp quản lý: hiện không
trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc mất quyền công dân (Đối với những học sinh tốt
nghiệp THCS từ những năm học trước chưa trúng tuyển vào lớp 10 THPT hoặc THPT theo
chương trình GDTX).

