
 UBND TỈNH BẮC NINH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

KỲ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHÍNH QUY 2018 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh 

1. Nội dung đăng ký dự tuyển: 

- Tên ngành dự tuyển: ........................................................................... Mã ngành: ......................................... 

2. Họ và tên thí sinh (Ghi CHỮ HOA): ................................................................................. Giới: .............. 

- Ngày tháng năm sinh: .......................... Nơi sinh: ....................................................... Dân tộc: .................... 

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. Nơi học THPT hoặc tương đương: Năm tốt nghiệp: .........................................  

Năm lớp 10: ...............................................................................................................  

Năm lớp 11: ...............................................................................................................  

Năm lớp 12: ...............................................................................................................  

6. Thông tin tốt nghiệp trung cấp trở lên: (Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp trở lên, nếu có) 

- Tên trường: ..................................................................................................... - Năm tốt nghiệp ................... 

- Chuyên ngành: ............................................................................ - Thời gian đào tạo:.................................. 

7. Kết quả học tập năm cuối ở bậc học THPT (hoặc tương đương): 

Môn học Toán Sinh Hóa 

Điểm trung bình    

8. Các giấy tờ đính kèm (Chứng thực từ 1 đến 4) 

 1. Phiếu đăng ký xét tuyển  4. Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên (nếu có) 

 2. Học bạ THPT  5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)  

 3. Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT   6. 01 phong bì có dán tem 

9. Gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho ai, theo địa chỉ nào? 

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

Điện thoại: ........................................................... Email:............................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trong hồ sơ 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. 

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

 
………….., ngày……tháng……năm…… 

Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

      

      

      

      

Số HS: 

Mã tỉnh         Mã huyện 

Mã tỉnh    Mã trường 


