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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2018
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trƣờng Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa

1. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
..................................................................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................... Giới tính: ................ Dân tộc:..............................
(Ghi đúng theo thông tin trên giấy khai sinh)
3. Nơi sinh: (Huyện, tỉnh theo giấy khai sinh) ........................................................................................
4. Hộ khẩu thƣờng trú:
Mã tỉnh
Mã huyện
(Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. Nơi học và tốt nghiệp THCS hoặc tƣơng đƣơng: (Dành cho thí sinh chưa tốt nghiệp THPT)
- Trƣờng: .................................................................................................................................................
- Năm tốt nghiệp THCS: ............................
6. Nơi học và tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng: (Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT)
- Trƣờng:.................................................................................................................................................
- Năm tốt nghiệp THPT: ............................
7. Khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)
KV1, KV2-NT, KV2, KV3
8. Thuộc đối tƣợng ƣu tiên:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn. Nếu không thì để trống)
9. Ngành đăng ký xét tuyển:..................................................................................................................
10. Tổ hợp môn xét tuyển: .....................................................................................................................
11. Gửi giấy báo trúng tuyển cho: ..........................................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: ...................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật.
Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./.
Khánh Hòa, ngày…...tháng……năm 20……
Chữ ký thí sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Sau ngày xét tuyển, mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận

XÉT DUYỆT HỒ SƠ CỦA TRƢỜNG: (Dành cho cán bộ xét duyệt hồ sơ)
I. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:
1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Nhà trường
2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THCS, THPT trở lên
hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2018
3. Bản sao công chứng Học bạ THCS hoặc THPT
4. Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú
5. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
6. 02 phong bì thư dán tem
Lưu ý: Đánh dấu (X) những giấy tờ có trong hồ sơ.
II. Thời gian nhập Hộ khẩu thƣờng trú ( Dành cho thí sinh có Hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa)
- Từ 3 năm trở lên
- Dưới 3 năm
Khánh Hòa, ngày…...tháng……năm 20……
Cán bộ xét duyệt hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

