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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 20...... 
 

1. Họ và tên: ........................................................................................................ 2. Giới tính:.............................. 

3. Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................... 4. Dân tộc: ...............................  

 5. Nơi sinh: ................................................................................................................................................................ 

6. Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................................ 

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

7. Nơi học tập từng năm học THPT (lớp 10, 11, 12) hoặc THCS (lớp 6, 7, 8, 9)  

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

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

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

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

Năm tốt nghiệp THPT/THCS hoặc tƣơng đƣơng: .................................................................. 

Địa chỉ nơi trƣờng đóng: ................................................................................................................................... 

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

8. Thuộc đối tượng ưu tiên (khoanh tròn):                 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 

9. Thuộc khu vực tuyển sinh (khoanh tròn):   KV1 - KV2NT - KV2 - KV3 

10. Điểm tổng kết cả năm lớp 12 (hệ tuyển THPT) hoặc lớp 9 (hệ tuyển THCS) các môn xét tuyển theo ngành 

nghề đăng ký: 

Ngữ văn Lịch sử Địa lý 

   

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Ngành 1: .................................................................. Mã ngành: ............................ Trình độ: ................................. 

Ngành 2: .................................................................. Mã ngành: ............................ Trình độ: ................................. 

Phiếu báo dự thi, giấy báo trúng tuyển xin đƣợc gửi đến địa chỉ: ................................................................................................. 

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

Hoặc liên lạc qua điện thoại .........................................; Email/Facebook: .............................................................. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu Đăng ký tuyển sinh này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 

các quy chế hiện hành. 

         Ngày ....... tháng ....... năm 20...... 

                Chữ ký của thí sinh    

 

 

 

                           Dán ảnh 4 x 6 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
 

 

 

          * Kèm theo Phiếu này có các giấy tờ sau: 1. Bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc THCS; 2. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc GCNTN tạm 

thời (nếu dự tuyển bậc cao đẳng và nhóm ngành sƣ phạm): 3. Bản sao có công chứng các giấy tờ ƣu tiên; 4. Hai ảnh 3x4 cm; 5. Hai phong bì có dán tem, ghi địa chỉ; 6. 
Bản photo chứng minh nhân dân; 7. Lệ phí tuyển sinh.  

* Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trƣờng Cao đẳng VHNT Đà Nẵng. Thí sinh ở xa có thể nộp qua đƣờng bƣu điện. Trƣờng hợp chƣa đủ hồ sơ, thí sinh nộp trƣớc 

Phiếu đăng ký tuyển sinh thông qua địa chỉ Email: tvhnt@danang.gov.vn hoặc địa chỉ Facebook: vanhoa.nghethuat.7. Các giấy tờ còn lại và lệ phí tuyển sinh, thí sinh 
nộp trƣớc ngày thi tuyển năng khiếu quy định theo từng Đợt tuyển sinh nêu tại Điểm 2, Mục III trong Thông báo tuyển sinh. 

          * Địa chỉ trƣờng: Trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng (Số 130, đƣờng Lê Quang Đạo, phƣờng Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Điện 

thoại: 0236.2248132 - 0236.2248135). 

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƢƠNG 

Ngƣời khai phiếu này đang học lớp.................. 

trƣờng................................................................ 

hoặc đang công tác tại cơ quan, đơn vị............. 

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

hoặc đang trú tại phƣờng, xã............................ 

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

           Ngày ....... tháng ....... năm 20...... 
                  (Ký tên và đóng dấu giáp lai ảnh) 

Mã tỉnh Mã trường  

mailto:tvhnt@danang.gov.vn
https://www.facebook.com/vanhoa.nghethuat.7/

