BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƢỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT
TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ĐKDT)
HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 201…

Phiếu số 2
1. Số phiếu (Thí sinh không ghi mục này. Khi thu phiếu, trước khi
đánh số phiếu, cần đọc kỹ hướng dẫn).
2. Trƣờng đăng ký dự thi
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Tên trường: Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai Ký hiệu trường
Khối thi
Mã ngành
Tên ngành:............................................................ …………………...................................................................................
3. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
........................................................................................
4. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
Ngày
Tháng
Năm
5. Nơi sinh {Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thànhphố)}:…………………………………………………….
..........................................................................................................................................................................................
6. Dân tộc (Ghi bằng chữ):..............................................................................................................................................
7. Thuộc đối tƣợng ƣu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tƣợng đó: 01,02, 03, 04, 05,06, 07
Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.
8. Hộ khẩu thƣờng trú
.................................................................................................................................... Mã tỉnh
Mã huyện
9. Nơi học THPT hoặc tƣơng đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh
(thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):
Năm lớp 10.....................................................................................................................
Năm lớp 11 ..................................................................................................................
Năm lớp 12 ....................................................................................................................
Mã tỉnh
Mã trường
10. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1,

KV2-NT,

KV2,

KV3

11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
Ngày

tháng
năm 201…
Chữ ký của thí sinh

Ngày

tháng
năm 201…
NƠI THU HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thí sinh cần ghi rõ những giấy tờ còn thiếu theo quy định của trường.
1: ................................................................................................................................... ………..……………………
2: ....................................................................................................................................…….…….…………………
3: ................................................................................................................................... …………..…………………
4:………………………………………………………………………………………………………………………
5:……………………………………………………………………………………………………………………….

