Mẫu 01
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số HS:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
KỲ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2018
(Dành cho đối tượng ĐKXT học bạ THPT)

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
1. Họ và tên thí sinh (Ghi CHỮ HOA): ........................................................................ Giới: ................
Ngày tháng năm sinh: .......................................... Nơi sinh: ....................................................................
2. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận),
tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường)

Mã Tỉnh

Mã Trường

Năm lớp 10: ..................................................................................................................
Năm lớp 11: ..................................................................................................................
Năm lớp 12: ..................................................................................................................
3. Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................
4. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có).

5. Sau khi tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển, tôi đăng ký xét tuyển vào
các ngành theo thứ tự ưu tiên:
Ngành đăng ký
Tên ngành
Mã ngành
Ngành 1
Ngành 2
Ngành 3
6. Điểm các môn học năm cuối ở bậc học THPT:
Điểm tổng kết môn học năm lớp 12
Môn Toán
Môn Lý
Môn Hóa
Môn Sinh
Ngoại ngữ
7. Tốt nghiệp năm: ..........................
8. Các giấy tờ đính kèm (photo công chứng từ 1 đến 3):
1. Học bạ THPT
3. Giấy chứng nhận khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có)
2. Bằng/Giấy chứng nhận Tốt
4. 01 bộ phong bì có dán tem, lệ phí xét tuyển
nghiệp THPT
9. Địa chỉ liên lạc:............................................................................................ ......................................
10. Điện thoại (để nhà trường liên hệ): ................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo
Pháp luật của Nhà nước và Quy chế tuyển sinh của nhà trường.
……..., ngày…..tháng…..năm 2018
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích: - Thí sinh điền từ mục 1 đến mục 10, mục Số HS dành cho bộ phận tuyển sinh ghi;
- Hình thức nộp Hồ sơ ĐKXT: nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện;
- Mã ngành: Điều dưỡng (6720301); Hộ sinh (6720303); Dược (6720201)

STT

NGÀNH TUYỂN VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
Tổ hợp môn xét
Ngành
Mã ngành
tuyển

1

Điều dưỡng

6720301

1, 2, 3, 4

2

Hộ sinh

6720303

1, 2, 3, 4

3

Dược

6720201

1, 2, 3, 4

BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
STT

Mã tổ hợp môn

1

Môn xét tuyển
Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lý

Hóa học

2

B00

Toán

Hóa học

Sinh học

3

D07

Toán

Hóa học

Ngoại ngữ

4

D08

Toán

Sinh học

Ngoại ngữ

Phiếu số: 01
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
KỲ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2018
(Dành cho đối tượng ĐKXT học bạ THPT)

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
1. Họ và tên thí sinh (Ghi CHỮ HOA): ............................................................................... Giới: ......................
Ngày tháng năm sinh: ................................................. Nơi sinh: ..........................................................................
2. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh
(thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường)

Mã Tỉnh

Mã Trường

Năm lớp 10: .........................................................................................................................
Năm lớp 11: .........................................................................................................................
Năm lớp 12: .........................................................................................................................
3. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................
4. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có).

5. Sau khi tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển, tôi đăng ký xét tuyển vào các
ngành theo thứ tự ưu tiên:
Ngành đăng ký
Tên ngành
Mã ngành
Ngành 1
Ngành 2
Ngành 3
6. Điểm các môn học năm cuối ở bậc học THPT:
Điểm tổng kết môn học năm lớp 12
Môn Toán
Môn Lý
Môn Hóa
Môn Sinh
Ngoại ngữ
7. Tốt nghiệp năm: .................................
8. Các giấy tờ đính kèm (photo công chứng từ 1 đến 3):
1. Học bạ THPT
3. Giấy chứng nhận khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có)
2. Bằng/Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT
4. 01 bộ phong bì có dán tem, lệ phí xét tuyển
9. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................... ............................................
10. Điện thoại (để nhà trường liên hệ): .............................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo Pháp
luật của Nhà nước và Quy chế tuyển sinh của nhà trường.
……..., ngày…..tháng…..năm 2018
Cán bộ thu hồ sơ
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích: - Thí sinh điền từ mục 1 đến mục 10, mục Số HS dành cho bộ phận tuyển sinh ghi;
- Hình thức nộp phiếu ĐKXT: nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện;
- Mã ngành: Điều dưỡng (6720301); Dược (6720201); Hộ sinh (6720303);

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu số: 02
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
KỲ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2018
(Dành cho đối tượng ĐKXT học bạ THPT)

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
1. Họ và tên thí sinh (Ghi CHỮ HOA): ............................................................................... Giới: ......................
Ngày tháng năm sinh: ................................................. Nơi sinh: ..........................................................................
2. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh
(thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường)

Mã Tỉnh

Mã Trường

Năm lớp 10: .........................................................................................................................
Năm lớp 11: .........................................................................................................................
Năm lớp 12: .........................................................................................................................
3. Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................
4. Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3.
Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có).

5. Sau khi tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển, tôi đăng ký xét tuyển vào các
ngành theo thứ tự ưu tiên:
Ngành đăng ký
Tên ngành
Mã ngành
Ngành 1
Ngành 2
Ngành 3
6. Điểm các môn học năm cuối ở bậc học THPT:
Điểm tổng kết môn học năm lớp 12
Môn Toán
Môn Lý
Môn Hóa
Môn Sinh
Ngoại ngữ
7. Tốt nghiệp năm: .................................
8. Các giấy tờ đính kèm (photo công chứng từ 1 đến 3):
1. Học bạ THPT
3. Giấy chứng nhận khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có)
2. Bằng/Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT
4. 01 bộ phong bì có dán tem, lệ phí xét tuyển
9. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................... ............................................
10. Điện thoại (để nhà trường liên hệ): .............................................................................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo Pháp
luật của Nhà nước và Quy chế tuyển sinh của nhà trường.
……..., ngày…..tháng…..năm 2018
Cán bộ thu hồ sơ
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích: - Thí sinh điền từ mục 1 đến mục 10, mục Số HS dành cho bộ phận tuyển sinh ghi;
- Hình thức nộp phiếu ĐKXT: nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện;
- Mã ngành: Điều dưỡng (6720301); Dược (6720201); Hộ sinh (6720303);

(Ký và ghi rõ họ tên)

