
 

1 

 

 
 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH 

(Ho Chi Minh City Polytechnic College- HPC) 

 

 

 

 

 

-CS1: 802 đường Nguyễn văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM; 

ĐT: (028) 37.159.560-37.159.561-37.159.562 – 0936.60.63.64(zalo);  
Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn; Email: BachKhoaHCM07@gmail.com 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  
TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY 

Ngành/ nghề dự tuyển:………………………………………………… 
 

Đối tượng:  
  Tốt nghiệp Trung cấp(hoặc CĐ/ĐH) 

 Tốt nghiệp THPT/ BT THPT 

  Tốt nghiệp THCS 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh 

1.Bản thân: 

-Họ và tên khai sinh: ........................................................................ Giới tính: ........................  

-Ngày sinh:…/…/……. Nơi sinh: .............................. Dân tộc: .......... Tôn giáo: ......................  

-Số thẻ CCCD/CMND:………………………….. Ngày cấp:…/…../…….. Nơi cấp: ............ 

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

-Hộ khẩu thường trú(ghi rõ số nhà, đường, phường(xã), quận(huyện), tỉnh(thành phố)): ...... 

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

-Điện thoại:……………………DĐ:………………….. Email: ......................  ........................  

-Địa chỉ liên lạc: ...............................................................................................  ........................  

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

2.Quá trình học tập và làm việc của bản thân(ghi từ khi tốt nghiệp THCS/hoặc THPT 

trở về sau): 
 

-Đã tốt nghiệp: 
 Trung cấp(hoặc CĐ/ĐH) 

 THPT/BT THPT,  

 THCS ( Học xong lớp 12, Học xong lớp 11,  Học xong lớp 10) 

-Nơi học(Thí sinh tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH ghi năm học TC/CĐ/ĐH; Tốt nghiệp THPT ghi 

năm học lớp 10, 11, 12; Tốt nghiệp THCS ghi từ lớp 9, 10, 11, 12): 

Từ tháng/năm 

Đến tháng/năm 

Tên trường theo học từng năm 

học 

Địa chỉ trường học 

   

   

   

   

   

-Đối tượng ưu tiên: .....................................................  Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

(thuộc khu vực ưu tiên nào, khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó) 

-Công việc đang làm hiện nay(nếu đã đi làm): .......................................................................  

-Địa chỉ nơi làm việc: ..............................................................................................................  
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3. Khen thưởng và kỷ luật: 

-Khen thưởng: .........................................................................   ................................................  

-Kỷ luật: ..................................................................................  .................................................  

4. Quan hệ gia đình: 

a. Họ và tên cha:......................................……................ Năm sinh ......................................  

- Nghề nghiệp: ........…....................…...... Nơi làm việc: .......................................................  

- Dân tộc: ...……………… Tôn giáo:………………….Điện thoại: ......................................  

- Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................  

b. Họ và tên mẹ:......................................……................ Năm sinh ......................................  

- Nghề nghiệp: ........…....................…............... Nơi làm việc: ..............................................  

- Dân tộc: ...……………… Tôn giáo:………………….Điện thoại: ......................................  

- Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................  

c. Họ và tên vợ(hoặc chồng):......................................……................ Năm sinh ..................  

- Nghề nghiệp: ........…....................…............... Nơi làm việc: ..............................................  

- Dân tộc: ...……………… Tôn giáo:………………….Điện thoại: ......................................  

- Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 …………………., ngày .......... tháng …....... năm 20...…… 

Người đăng ký 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

……………………………………………… 
 

Xác nhận của Chính quyền Phường(Xã) nơi học sinh cư trú/ hoặc cơ quan quản lý: 

-Xác nhận hồ sơ của anh/chị: ....................................................................................................  

-Hiện đang cư trú/ làm việc tại: ................................................................................................  

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

-Việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật: ....................................................  

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

 …………………., ngày .......... tháng …....... năm 20...……. 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

5.Xét duyệt hồ sơ của Trường: 

a.Hồ sơ đủ các loại giấy tờ theo quy định ; b. Hồ sơ còn thiếu các loại giấy tờ theo quy 

định sau : ...............................................................................................................................  

c.Thí sinh thuộc diện:  Tốt nghiệp THPT,  Tốt nghiệp THCS,  

    Tốt nghiệp Trung cấp(hoặc CĐ/ĐH). 

 …………………., ngày .......... tháng …....... năm 20...……. 

Cán bộ xét duyệt hồ sơ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


	Xác nhận của Chính quyền Phường(Xã) nơi học sinh cư trú/ hoặc cơ quan quản lý:



