UBND TỈNH PHÚ YÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY
NĂM 201…
1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này )
2. Ngành đăng ký xét tuyển:………………………..Mã ngành
Ảnh 4 x 6

3. Họ và tên (chữ in hoa có dấu ): .................................................................................................
4. Giới tính (nữ ghi 1, nam ghi 0 ):
5. Ngày sinh (ngày, tháng, 2 số cuối năm):
Ngày

Năm

Tháng

6. Dân tộc: ................................................................................................................................................

7. Hộ khẩu thường trú:.................................................................................................................................
……………………………………………..…………………

Mã huyện

Mã tỉnh

8. Số chứng minh nhân dân
9. Nơi tốt nghiệp THPT: (ghi rõ tên trường và địa chỉ trường; ghi mã tỉnh, mã trường và năm tốt nghiệp vào ô)
………….………………………………………………………...……………………………………
…………………….…………………………………………….
Mã tỉnh

10. Khu vực (khoanh tròn khu vực và đối tượng ưu tiên )

KV1

11. Đối tượng ưu tiên (khoanh tròn đối tượng ưu tiên nếu có )

KV2-NT
01

02

Mã trường

KV2
03

04

Năm tốt nghiệp

KV3
05

06

07

12. Địa chỉ báo kết quả xét tuyển: …………………………………..………..………...………………..
………………………………………………………………………..………..…………....………………
13. Điện thoại liên lạc: .................................................... Email:.................................................................
Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm theo các quy định hiện hành./.
……………, ngày……..tháng…….năm 201…..
*Ghi chú: Thí sinh xem hướng dẫn điền
thông tin ở mặt sau của phiếu này
Người đăng ký xét tuyển
* Thí sinh nộp kèm phiếu này:
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời (Đối với thí sinh ĐKXT bậc cao đẳng)
- Bản sao bằng tốt nghiệp THCS trở lên hoặc giấy chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời (Đối với thí sinh ĐKXT bậc trung cấp)
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hoặc trung cấp
khối ngành sức khỏe và bảng điểm (Đối với thí sinh ĐKXT bậc trung cấp văn bằng 2)
- Bản sao học bạ THPT
- Giấy tờ ưu tiên theo quy định nếu có
- 01 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận
- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ
* Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
Điện thoại: 057.3896907, Email: bants.ypy@moet.edu.vn

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Mục 1. Số phiếu: Thí sinh đăng ký xét tuyển không ghi mục này
Mục 2. Ngành đăng ký xét tuyển: Thí sinh ghi 01 trong số các ngành theo lựa chọn của
bản thân (Ghi đúng tên ngành và mã ngành):
- Dược sĩ cao đẳng: 6720201

- Dược sĩ trung cấp: 5720201

- Y sĩ văn bằng 2: 5720101

- Điều dưỡng cao đẳng: 6720301

- Y sĩ: 5720101

- Dược sĩ văn bằng 2: 5720201

Mục 3. Họ và tên: THÍ SINH GHI HỌ VÀ TÊN CHỮ IN HOA CÓ DẤU
Mục 4. Giới tính: Nếu là NỮ thì ghi 1 vào ô, nếu là NAM thì ghi 0 vào ô
Mục 5. Ngày sinh: Thí sinh ghi ngày sinh vào ô NGÀY, tháng sinh vào ô THÁNG và 02
số cuối của năm sinh vào ô NĂM
Mục 6. Dân tộc: Thí sinh ghi đúng dân tộc của mình
Mục 7. Hộ khẩu thường trú: Thí sinh ghi đúng Hộ khẩu thường trú của mình đúng theo
Chứng minh nhân dân hoặc Sổ hộ khẩu và điền Mã tỉnh, Mã huyện theo quy định
vào ô tương ứng
Mục 8. Số chứng minh nhân dân: Thí sinh ghi đúng theo Chứng minh nhân dân của
mình (nếu chứng minh nhân chỉ gồm 09 số thì thí sinh bỏ trống 03 ô đầu tiên)
Mục 9. Nơi tốt nghiệp THPT: Thí sinh ghi tên trường mình học 12, địa chỉ trường (xã,
huyện, tỉnh) và điền Mã tỉnh, Mã trường và Năm tốt nghiệp vào ô tương ứng
Mục 10. Khu vực: Thí sinh khoanh tròn vào Khu vực ưu tiên đúng theo quy định
Mục 11. Đối tượng ưu tiên: Thí sinh khoanh tròn vào Đối tượng ưu tiên (nếu có) của
mình đúng theo quy định
Mục 12. Địa chỉ báo kết quả xét tuyển: Thí sinh ghi rõ địa chỉ (số nhà, khu phố (thôn),
xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh của mình (người thân) để
Nhà trường gửi giấy báo khi có kết quả
Mục 13. Điện thoại liên lạc, Email: Thí sinh ghi số điện thoại và Email để Nhà trường
có thể liên hệ khi cần
Thí sinh ghi rõ ngày tháng năm làm phiếu đăng ký xét tuyển
Ký và ghi rõ họ tên

