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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP 

 NĂM ………... 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Tên theo giấy khai sinh viết bằng chữ in hoa có dấu) 

 
 ........................................................................... Giới tính: ............  Dân tộc: .............. 
 

 
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)                    Ngày   Tháng           Năm 
 
3. Số CMND/Thẻ căn cước công dân (ghi mỗi chữ số vào một ô)    
 
4. Hộ khẩu thường trú:   
                   Mã tỉnh (Tp)    Mã huyện (quận)  
5. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và ghi mã tỉnh, mã trường): 
  Năm lớp 10 ............................................................................................. 

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

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

Học lực và hạnh kiểm lớp 12: Học lực: ...........  Hạnh kiểm: ..........      Mã tỉnh         Mã trường 
6. Điện thoại liên lạc: ................................. Email: ...................................                       
7. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................................................... 

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG 
8. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh loại đối tượng ưu tiên được hưởng (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07),  kèm theo giấy tờ xác nhận ưu tiên. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống 

9. Khu vực ưu tiên:  Ghi mã khu vực (1 - KV1, 2NT - KV2-NT, 2 - KV2, 3 - KV3) vào ô trống 

C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 - Đối với thí sinh xét tuyển bằng học bạ: ghi điểm trung bình cả năm của lớp 12 
 - Đối với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc gia ( sử dụng đối với các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ 
sung): ghi điểm thi tương ứng và nộp kèm bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia. 

Tổ hợp xét 
tuyển Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3 

A00 Toán: ................ Lý: ................................ Hóa: ....................... 

A01 Toán: ................ Lý: ................................ Anh: ....................... 

B00 Toán: ................ Hóa: ............................. Sinh: ...................... 

C00 Văn: ................. Sử: ................................ Địa: ........................ 

D01 Toán: ................ Văn: ............................. Anh: ....................... 

M00 Toán: ................ Văn: ............................. Năng khiếu: .......... 

H00 Văn: ................. Hình họa: .................... Bố cục: ................... 

H01 Văn: ................. Hình họa: ..................... Trang trí: ................ 

N00 Văn: . ............... Thẩm âm - Tiết tấu:......... Thanh nhạc:............ 
 

Lưu ý: Thí sinh thi năng khiếu tại trường khác cần nộp kèm giấy báo kết quả thi năng khiếu (Bản chính). 

 



10. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 
- Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là NV ưu tiên cao nhất) 

1. Nhóm ngành đào tạo giáo viên (các ngành Sư phạm) 

NV 
Tên ngành Mã 

ngành 
Tổ hợp 

xét 
tuyển

NV
Tên ngành Mã 

ngành 
Tổ hợp 

xét 
tuyển Trình độ Cao đẳng Trình độ Trung cấp 

Giáo dục Mầm non,  
chương trình đào tạo chất lượng cao 
(Chỉ xét tuyển bằng điểm thi THPT QG) 

51140201_1 

M00 

Sư phạm Mầm non 42140201 M00 

Giáo dục Mầm non, 
chương trình đào tạo theo NCXH 51140201_2 Ghi chú: Với hình thức xét tuyển theo học bạ 

1. Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt: 
   - Điểm trung bình các môn xét tuyển đạt từ      
6,5 điểm trở lên 
   - Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên 
2. Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật: 
   - Điểm trung bình các môn xét tuyển đạt từ 
5,0 điểm trở lên 
   - Học lực lớp 12 xếp loại Trung bình trở lên 

Giáo dục Mầm non, 
chương trình đào tạo song ngành 51140201_11

Giáo dục Đặc biệt 51140203 

Sư phạm Âm nhạc 51140221 N00 

Sư phạm Mĩ thuật 51140222 H00 

2. Nhóm ngành thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp (ngoài Sư phạm) 

NV 
Tên ngành Mã 

ngành 
Tổ hợp 

xét 
tuyển

NV
Tên ngành Mã 

ngành 
Tổ hợp 

xét 
tuyển Trình độ Cao đẳng Trình độ Trung cấp 

Công nghệ Thông tin (A00, A01, D01) 6480201 ……….  Thư viện 5320205  

Hệ thống Thông tin quản lý 
(A00, A01, D01) 6320202 ……….  Thư viện - Thiết bị 

trường học 5320207  

Kinh tế Gia đình (A00, A01, D01) 6810501 ……….  Văn thư Hành chính 5320301  

Quản trị Văn phòng (A00,A01, C00,D01) 6340403 ……….  Bảo hiểm 5340204  

Thư ký Văn phòng (A00, A01, C00, D01) 6320306 ……….  Tin học ứng dụng 5480205  

Công tác Xã hội (A00, A01, C00, D01) 6760101 ……….  Công nghệ may và 
Thời trang 5540204  

Khoa học Thư viện (A00, A01,C00, D01) 6320206 ……….  Hướng dẫn du lịch 5810103  

Lưu trữ học (A00, A01, C00, D01) 6320203 ……….

Các ngành trình độ trung cấp  
xét tuyển theo điểm hai môn Văn và Toán trong 

kết quả học tập lớp 12 THPT 

Quản lý Văn hoá (A00, A01, C00, D01) 6340436 ……….

Hướng dẫn Du lịch (A00, A01,C00, D01) 6810103 ……….

Văn thư - Lưu trữ (A00, A01, C00, D01) 6320302 ……….

Thiết kế Đồ họa 6210402 H01 

Thiết kế Thời trang 6540206 H01 

Tiếng Anh 6220206 D01 

D. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN 
 Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm. 

               Ngày ....... tháng ....... năm …….. 
       Người nhận hồ sơ                Chữ ký của thí sinh 
 

 
 
 
Hồ sơ gồm:  
- Bản sao công chứng học bạ THPT:    - Bản sao CMND/CCCD: 

- Bản sao bằng/chứng nhận tốt nghiệp:  - Giấy chứng nhận ưu tiên: 

- Giấy báo KQ thi NK tại trường khác: - Giấy chứng nhận KQ thi THPT:


