BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2020
1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này, Trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếu)
2. Họ và tên thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
……………………………………………………..……………. Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh)
..........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………….………… Mã tỉnh

Mã huyện

5. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm)........................................................................................................
6. Đăng ký học ngành: ……………………….………………; Mã ngành:
7. Điểm xét tuyển: Điểm 1:...............Điểm 2:..............Điểm 3: ..............................................................
8. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng:
huyện (quận), tỉnh (thành phố) và mã tỉnh, mã trường):
……………………………………………………………………………

Mã Tỉnh

Mã Trường

..................................................................................................................................................................................
9. Khu vực: (Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó)

KV1, KV2-NT, KV2, KV3

10. Thuộc đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào đối tượng đó. Nếu không thì để trống)
11. Nhà trường gửi giấy báo kết quả trúng tuyển (giấy báo nhập học) cho: ................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................................................
Điện thoại liên lạc: ..................................................................................................................................................
12. Hồ sơ đăng ký gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển; Học bạ THPT (bản sao) hoặc Giấy xác nhận bảng
điểm; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao)
* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, Khu phố Thượng, phường
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự thật. Nếu
sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
Ghi chú:



Với học sinh tốt nghiệp năm 2020: Điểm 1, Điểm 2 - trung bình các môn học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11;
Điểm 3 - trung bình các môn học kỳ 1 lớp 12.
Với học sinh tốt nghiệp trước năm 2020: Điểm 1, Điểm 2 (hệ số 2) - trung bình các môn học kỳ 1,
học kỳ 2 lớp 12.
Ngày……tháng…..năm ....
(Thí sinh ký ghi rõ họ tên)

1

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ THÁI TỔ

STT

Ngành, nghề đào tạo

Mã
ngành

Chỉ tiêu
tuyển sinh

Thời gian
đào tạo

Văn bằng

1

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

60

2,5 năm

Kỹ sư
thực hành

2

Chế tạo khuôn mẫu

6520105

60

2,5 năm

Kỹ sư
thực hành

3

Điện công nghiệp

6520227

60

2,5 năm

4

Điện tử công nghiệp

6520225

60

2,5 năm

2

Kỹ sư
thực hành
Kỹ sư
thực hành

