
 

 

          

             Phiếu 01 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2020 

1. Mã trƣờng: CDD5505;                                                Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này)  

2. Nguyện vọng 1: …………………………………………………………; Mã ngành      

Hệ đào tạo: Chính quy        Vừa làm vừa học     

3. Nguyện vọng 2: ………………………………….……………………; Mã ngành 

Hệ đào tạo: Chính quy        Vừa làm vừa học       

4. Họ tên thí sinh: (viết chữ in hoa) …………………………………………………….Giới tính: (Nữ/Nam)……...…… 

5. Ngày, tháng, năm sinh: (nếu ngày tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)                                                                                 

6. Nguyên quán: ………………………………………………………………………… Dân tộc: ………………………. 

7. Hộ khẩu thƣờng trú: {ghi rõ số nhà, đường, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)}…………………………… 

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

8. Tốt nghiệp văn hóa: (khoanh tròn vào trình độ cao nhất)  THPT / THCS;     Năm tốt nghiệp    

9. Tốt nghiệp THPT hoặc THCS tại: {ghi rõ tên và địa chỉ trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)}……... 

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

10. Thuộc khu vực: (các năm học THPT hoặc THCS ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó) 

        KV1;            KV2-NT;            KV2;             KV3 

11. Thuộc đối tƣợng ƣu tiên: (khoanh tròn ký hiệu ĐTƯT tương ứng nếu thuộc ĐTƯT)  01,   02,   03,   04,   05,   06,   07  

12. Giấy chứng minh nhân dân / căn cƣớc công dân số: 

Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ……………………………………………………………………………            

13. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………….………………………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………… Email (nếu có): ……………………………………………………………….. 

Tôi (thí sinh) xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung khai tại 

phiếu này./. 

.............................., ngày…… tháng …… năm 2020                                 

   Chữ ký và họ tên của thí sinh                                        

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƢỜNG HỌC HOẶC CƠ QUAN HOẶC ĐỊA PHƢƠNG  

Họ tên người khai phiếu này:  ...................................................................................................................................................   

Đang học (hoặc đang công tác hoặc đang thường trú) tại:  .......................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

(Tùy theo đối tượng thí sinh đề nghị Hiệu trưởng trường hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền địa phương 

xác nhận, ký tên và đóng dấu có phần giáp lai trên ảnh ) 

……...……….……., ngày…… tháng……. năm 2020 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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            Phiếu 02 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NĂM 2020 

(Nơi thu hồ sơ trả lại cho thí sinh phiếu này sau khi đã đối chiếu với nội dung thí sinh khai ở phiếu số 01) 

1. Mã trƣờng: CDD5505;                                                Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này)  

2. Nguyện vọng 1: …………………………………………………………; Mã ngành      

Hệ đào tạo: Chính quy        Vừa làm vừa học     

3. Nguyện vọng 2: ………………………………….……………………; Mã ngành 

Hệ đào tạo: Chính quy        Vừa làm vừa học       

4. Họ tên thí sinh: (viết chữ in hoa) ………………………………………………………. Giới tính: (Nữ/Nam)………… 

5. Ngày, tháng, năm sinh: (nếu ngày tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)                                                                                 

6. Nguyên quán: ………………………………………………………………………… Dân tộc:...................................... 

7. Hộ khẩu thƣờng trú: {ghi rõ số nhà, đường, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)}…………………………… 

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

8. Tốt nghiệp văn hóa: (khoanh tròn vào trình độ cao nhất)  THPT / THCS;      Năm tốt nghiệp    

9. Tốt nghiệp THPT hoặc THCS tại: {Ghi rõ tên và địa chỉ trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)}…… 

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

10. Thuộc khu vực: (các năm học THPT hoặc THCS ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó) 

        KV1;            KV2-NT;            KV2;             KV3 

11. Thuộc đối tƣợng ƣu tiên: (khoanh tròn ký hiệu ĐTƯT tương ứng nếu thuộc ĐTƯT)  01,   02,   03,   04,   05,   06,   07  

12. Giấy chứng minh nhân dân / căn cƣớc công dân số: 

Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: ……………………………………………………………………………            

13. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………….………………………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………………… Email (nếu có): ……………………………………………………………….. 

Tôi (thí sinh) xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của nội dung khai tại 

phiếu này./. 

………………..., ngày…… tháng …… năm 2020                      

Chữ ký của thí sinh                                                                                            Ngƣời nhận hồ sơ 

             (ký và ghi rõ họ tên)                        (ký xác nhận và ghi rõ họ tên) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

        

            

        

    

  

  

    


