TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 202…
1. Tên trường đăng ký tuyển sinh: (thí sinh không ghi mục này, trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếu)
TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

0 2 2 6

2. Ngành xét tuyển: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm, ghi mã ngành vào cá ô)
...........................................................................................................................................................
3. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
……………………………………………………..…………….Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
4. Ngày, tháng và hai số cuối năm sinh:
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
5. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận),tỉnh ( thành phố)
………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………… Mã tỉnh

Mã huyện

6. Dân tộc: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm).……………………………
7. Nơi học THPT (THCS) hoặc tương tương (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng : xã (phường, huyện
(quận), tỉnh (thành phố) vào đường kẻ chấm và ghi mã tỉnh nơi trường đóng, mã trường vào ô)

Mã tỉnh

Mã huyện

8. Tốt nghiệp cấp nào hoặc tương đương thì khoanh tròn vào cấp đó: (THPT,THCS). Ghi năm tốt nghiệp
THPT (THCS) hoặc tương đương vào ô): (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
9. Giấy chứng minh số : (ghi mỗi số vào một ô)
Ngày cấp :.................................................. Nơi cấp : ........................................................................
10. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào :...................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc:…...........………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin
chịu xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
...............Ngày……tháng…..năm 202…
(Thí sinh ký ghi rõ họ tên)

Ghi Chú: Quý phụ huynh/Học sinh điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển rồi gởi về Trường theo địa chỉ:
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Số 514 Lê Quang Định, P1, Gò Vấp, TPHCM – ĐT :( 028) 35 885 558 - 0975 213 229
Số 108 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM – ĐT: (028) 6270 4942 - 0797 612 677
Website: www.tonghoptphcm.edu.vn – Email : tonghoptphcm_school@yahoo.com.vn

