
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
Năm 202… 

I. Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên (1): .............................................................. Giới tính (2):…………………. 

2. Ngày, tháng, năm sinh(3): ................................. Nơi sinh(4):………………………… 

3. Trình độ văn hóa (5): ........................................ Hệ (6):……………………………… 

4. Địa chỉ liên hệ (7):…………………………………………………………………… 

5. Điện thoại liên hệ (8): ....................................... -  .......................................... ……… 

6. Email (9): ....................................................................................................... ……… 

7. Đối tượng ưu tiên (nếu có) (10): ..................................................................... ……… 

II. Thông tin đăng ký học 

8. Trường  Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông;          Mã trường: CDD6301 

9. Tên ngành/nghề, trình độ đăng ký học (11): 

TT Ngành/nghề 
Mã 

ngành 
Trung 

cấp 
Cao 
đẳng 

Nguyện 
vọng 

1 Bảo vệ thực vật     

2 Cắt gọt kim loại     

3 Công nghệ thông tin     

4 Công tác xã hội     

5 Điện công nghiệp     

6 Thú y     

7 May thời trang      

8 Hướng dẫn du lịch     

9 Quản trị khách sạn     

10 Công nghệ KT điện-điện tử     

11 Điều dưỡng     

12 Công nghệ ô tô     

13 KT máy lạnh và điều hòa không khí     

Ghi chú: Thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng bằng cách đánh số vào ô nguyện vọng 
và đánh dấu (x) vào ô trình độ. 

10. Đăng ký học văn hóa (dành cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT) (12) 
Văn hóa nghề  Văn hóa GDTX  Không học văn hóa  

 …….………, ngày ……tháng …….năm 202… 
 Người đăng ký 

 



HƯỚNG DẪN GHI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO 

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục (1) đến mục (12) thực hiện theo mẫu như 

sau: 

- (1) Ghi chữ in hoa, VD: NGUYỄN VĂN THANH; (2) Ghi Nam hoặc Nữ; 

- (3) Ghi ngày/tháng/năm VD: 22/03/2003;  

- (4) Ghi tỉnh (theo giấy khai sinh), VD: Đắk Nông 

- (5) Ghi học lớp/12, VD 9/12, 10/12, …; (6) Ghi hệ: THCS, THPT, DTNT; 

- (7) Ghi đầy đủ: Thôn/xóm/buôn - Xã/phường - Huyện/thị trấn/thành phố - Tỉnh; 

- (8) Ghi số điện thoại của thí sinh và số điện thoại của phụ huynh; 

- (9) Ghi địa chỉ email của thí sinh (nếu có); 

- (10) Đối tượng hưởng chế độ chính sách gồm: Con thương, bệnh binh, con liệc sĩ, 

hộ nghèo, hộ cần nghèo, mồ côi cha mẹ, người bị nhiễm chất độc da cam/chất độc 
hóa học, dân tộc thiểu số; 

- (11) Ngành và mã ngành 

TT Ngành/nghề Trung cấp Cao đẳng 
Nguyện 

vọng 

1 Bảo vệ thực vật 5620115 6620115  

2 Cắt gọt kim loại 5520121 6520121  

3 Công nghệ thông tin 5480202 6480202  

4 Công tác xã hội 5760101 6760101  

5 Điện công nghiệp 5520227 6520227  

6 Thú y 5640203 6640203  

7 May thời trang  5540204 6540204  

8 Hướng dẫn du lịch 5810103 6810303  

9 Quản trị khách sạn 5810201 6810201  

10 Công nghệ KT điện-điện tử 5510303 6510303  

11 Điều dưỡng 5720301 6720301  

12 Công nghệ ô tô 5510216 6510216  

13 KT máy lạnh và điều hòa không khí 5520205 6520205  

- (12) Học sinh đăng ký bằng cách đánh dấu (x) vào các ô đã chọn 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


