
       SỞ GD-ĐT BẮC NINH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      Số: 256/CĐSP-TS              Bắc Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

 TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GD MẦM NON NĂM 2021 
 

 Trường CĐSP Bắc Ninh thông báo tuyển sinh cao đẳng ngành GD Mầm non năm 2021 

của trường như sau: 
 

I. TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH GD MẦM NON 

1.Mã ngành, khối xét tuyển, chỉ tiêu 

Ngành Mã ngành Khối xét tuyển Chỉ tiêu 

Giáo dục Mầm non 51140201 
C00: Văn, Sử, Địa 

D01: Toán, Văn, Anh 
374 

2. Phương thức tuyển:  Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT ( xét Học bạ).  

     Điều kiện xét tuyển:  Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét TN THPT 

từ 6,5 trở lên; Điểm trung bình cộng các môn xét tuyển tối thiểu là 6,5. 

    Chú ý: Riêng thí sinh ĐKXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào Trường 

CĐSP Bắc Ninh: Thực hiện theo lịch của Bộ GD-ĐT (Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT phương 

thức trực tuyến: từ 7-17/8/2021) 

3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hooặc tương đương; tốt nghiệp CĐ, ĐH các 

ngành khác không phải ngành đào tạo giáo viên. 

4. Thời gian nhận hồ sơ (phương thức xét Học bạ):   

- Đợt đầu: nhận hồ sơ từ tháng 3 đến tháng 5/2021(dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 

2020 trở về trước và các thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành khác trở 

lên): Xét tuyển vào ngày 31/5/2021.  

- Các đợt tiếp theo: Từ tháng 6 đến tháng 12/2021 (dành cho tất cả các đối tượng thí sinh theo 

quy định). Mỗi tháng xét tuyển một đợt vào ngày cuối tháng, nhận hồ sơ từ ngày 01 đến ngày 

29 hàng tháng. Riêng đợt xét tuyển của tháng trùng với xét tuyển đợt 1 theo kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021, thực hiện theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT. 

Hồ sơ xét tuyển gồm:  

- Phiếu đăng kí tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2021 (mẫu 1)   

- Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng  chính quy năm 2021 (mẫu 2)  

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng). 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận 

tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021). 

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm CĐ, ĐH (bản sao công chứng- đối với thí sinh đã tốt 

nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác). 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên). 

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ. 
 

II. TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NGÀNH GD MẦM NON 

1. Mã ngành, khối xét tuyển, đối tượng xét tuyển, chỉ tiêu 

Mã ngành: 51140201; Khối xét tuyển: C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh). 

Chỉ tiêu: Nằm trong 374 chỉ tiêu CĐ chính quy và 100 chỉ tiêu CĐ VLVH. 

Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo 

giáo viên (tốt nghiệp TCSP) và bằng tốt nghiệp THPT; Người có bằng tốt nghiệp trình độ Cao 

đẳng trở lên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (tốt nghiệp CĐSP). 
2. Phương thức xét tuyển: Xét theo kết quả học tập THPT (xét Học bạ) 

Điều kiện xét tuyển:  Tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp TCSP hoặc tốt nghiệp CĐSP trở lên 



3. Thời gian nhận hồ sơ:  

- Đợt đầu: nhận hồ sơ từ tháng 3 đến tháng 5/2021, xét tuyển vào ngày 31/5/2021. 

- Các đợt tiếp theo: Từ tháng 6 đến tháng 12/2021. Mỗi tháng xét tuyển một đợt vào 

ngày cuối tháng; nhận hồ sơ từ ngày 01 đến ngày 29 hàng tháng..  

Hồ sơ xét tuyển gồm:  

- Phiếu ĐKTS Cao đẳng liên thông ngành GD Mầm non năm 2021 (mẫu 5)   
- Phiếu ĐKXT Cao đẳng liên thông ngành GD Mầm non năm 2021 (mẫu 6)  

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng). 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng). 

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm TCSP hoặc bằng tốt nghiệp, bảng điểm CĐSP (bản sao 

công chứng). 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên). 

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ. 
 

III. TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VLVH NGÀNH GD MẦM NON 

1. Mã ngành, khối xét tuyển, đối tượng xét tuyển, chỉ tiêu 

Mã ngành: 51140201; Khối xét tuyển: C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh). 

Chỉ tiêu: 100 

Đối tượng xét tuyển: Thí sinhtốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy, giáo 

dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng (không phải ngành đào tạo giáo 

viên) trở lên. 

2. Phương thức xét tuyển: Xét theo kết quả học tập lớp 12 THPT (xét Học bạ).  

Điều kiện xét tuyển:  Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét TN THPT 

từ 6,5 trở lên; Điểm trung bình cộng các môn xét tuyển tối thiểu là 6,5. 

3. Thời gian nhận hồ sơ:  

- Đợt đầu: nhận hồ sơ từ tháng 4 đến tháng 5/2021, xét tuyển vào ngày 31/5/2021. 

- Các đợt tiếp theo: Từ tháng 6 đến tháng 12/2021. Mỗi tháng xét tuyển một đợt vào 

ngày cuối tháng; nhận hồ sơ từ ngày 01 đến ngày 29 hàng tháng. 

Hồ sơ xét tuyển gồm:  

- Phiếu đăng kí tuyển sinh cao đẳng vừa làm vừa học năm 2021 (mẫu 3)   

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng  vừa làm vừa học năm 2021 (mẫu 4)  

- Học bạ THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng). 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận 

tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021). 

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm CĐ, ĐH (bản sao công chứng- đối với thí sinh đã tốt 

nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác). 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên). 

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên hệ. 
 

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo:02223.856.413; 02223.855.329 hoặc xem tại website 

www.cdspbacninh.edu.vn. 
Nơi nhận:          - -  

- Bộ GD-ĐT (b/c); 

     - Sở GD-ĐT (b/c); 

     - HĐTS trường; 

     - Các ĐV trong trường; 

     - Website trường; 

- Lưu VT, ĐT.                                                                            

 

CHỦ TỊCH HĐTS -HIỆU TRƯỞNG 

 
TS. Nguyễn Hữu Tuyến 

 

http://www.cdspbacninh.edu.vn/


 (Mẫu 1) 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÍ  TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2021 

 (Dành cho thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT) 

ĐỢT XÉT TUYỂN: ............. 

1. Số phiếu: (Cán bộ thu hồ sơ ghi).......................................... 

2. Hình thức tuyển sinh: (thí sinh ghi 1 cho hình thức thi tuyển; ghi 0 cho hình thức xét tuyển) 

3. Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH.  c                                                           
                                                                                                                                                           Mã trường 

4. Ngành dự tuyển: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm và ghi mã ngành vào các ô)                                     

.................................................................GIÁO DỤC MẦM NON                                                         Mã ngành 

5. Họ, chữ lót và tên của thí sinh: (viết đúng theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)              Giới 

.........................................................................................................................                                                                            (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: (nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)                                                                    

                                                                                                                                                                     Ngày               tháng               năm 

7. Dân tộc: (ghi bằng chữ vào kẻ chấm)............................................................................  

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

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

........................................................................................................................................................                                                 Mã tỉnh           Mã huyện 

9. Nơi tốt nghiệp THPT (THCS) hoặc tương đương {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 trường 

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

10. Trong 3 năm học THPT (4 năm học THCS) hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của 

khu vực đó:      KV1,    KV2-NT,      KV2,      KV3. 

11. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:                                    

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống) 

12. Nơi nộp hồ sơ ĐKTS.....................................................................................................Mã đơn vị ĐKTS 

13. 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) 

14. Giấy chứng minh nhân dân số: (ghi mỗi số vào một ô) 

Ngày cấp:....................................................... Nơi cấp:......................................................................................................................... 

15. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào:................................................................................................................................. 

.................................................................................................... Điện thoại (nếu có)........................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh CĐCQ hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Ghi chú: Sau ngày dự thi (xét tuyển), mọi yêu cầu sửa đỏi 

               bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận 

 

Ngày          tháng        năm 2021 

      Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận 

Người khai phiếu này đang học lớp......................................... 

trường...................................................................................... 

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

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

Hoặc đang thường trú tại phường, xã..................................... 

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

(Tuỳ theo đối tượng thí sinh, đề nghị Hiệu trưởng các trường 

(đối với HS đang học), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với 

cán bộ, nhân viên,công an, quân nhân đang làm việc, phục 

vụ) hoặc Chính quyền địa phương (đối với thí sinh tự do 

đang c trú tại địa phương) xác nhận, ký tên và đóng dấu (chỉ 

đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh) 

                                                                               Ngày          tháng        năm 2021 

                                                                                         Ký xác nhận và đóng dấu (ghi rõ họ tên) 

 
 
 

Ảnh 4X6 



(Mẫu 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2021 

(Dùng cho thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT) 

Đợt xét tuyển: ............................ 

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….……Gới tính………………… 

Mã hồ sơ (người thu hồ sơ ghi phần này):………………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….  

Số CMT nhân dân:……………………………………….………………………………. 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:…………………………….……….………………. 

………………………………………………………………..…… 

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………..…………………. 

Đăng ký xét tuyển vào:   Trường CĐSP Bắc Ninh;                Mã trường: C19 

       Khu vực tuyển sinh:                             Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:   

 

NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

 

Ngành:……. GIÁO DỤC MẦM NON…….........……   …;  Mã ngành: 51.140.201 

Tổ hợp môn dùng để xét tuyển:…………………………, trong đó: 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 1 (môn ………..  ): ……… 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 2 (môn………...  ): ……… 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 3 (môn…….…..  ): ……… 

                  ..........., ngày        tháng       năm 2021 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: 

1. Nếu ngành xét tuyển có nhiều tổ hợp môn, thí sinh chỉ được chọn 1 tổ hợp môn để ĐKXT; 

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển đợt I  hoặc xét tuyển  đợt  II, III, IV… 

3. Khu vực tuyển sinh: điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình;  

   Đối tượng ưu tiên tuyển sinh điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc 

đối tượng ưu tiên thì không điền). 

4. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển: Ghi một trong các tổ hợp môn  C00, D01 tương ứng  theo quy định trong thông báo tuyển sinh của 

trường.  

 



(Mẫu 3) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÍ  TUYỂN SINH CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021 

 (Dành cho thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT) 

ĐỢT XÉT TUYỂN: ............. 

1. Số phiếu: (Cán bộ thu hồ sơ ghi).......................................... 

2. Hình thức tuyển sinh: (thí sinh ghi 1 cho hình thức thi tuyển; ghi 0 cho hình thức xét tuyển) 

3. Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH.  c                                                           
                                                                                                                            Mã trường 

4. Ngành dự tuyển: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm và ghi mã ngành vào các ô)                                     

......................................GIÁO DỤC MẦM NON                                                                                   Mã ngành 

5. Họ, chữ lót và tên của thí sinh: (viết đúng theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)              Giới 

.........................................................................................................................                                                                            (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: (nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)                                                                    

                                                                                                                                                                   Ngày               tháng               năm 

7. Dân tộc: (ghi bằng chữ vào kẻ chấm).................................................................... ........ 

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

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

........................................................................................................................................................                                             Mã tỉnh              Mã huyện 

9. Nơi tốt nghiệp THPT (THCS) hoặc tương đương {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 trường 

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

10. Trong 3 năm học THPT (4 năm học THCS) hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của 

khu vực đó:      KV1,   KV2-NT,      KV2,    KV3. 

11. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:                                    

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống) 

12. Nơi nộp hồ sơ ĐKTS.....................................................................................................Mã đơn vị ĐKTS 

13. 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) 

14. Giấy chứng minh nhân dân số: (ghi mỗi số vào một ô) 

Ngày cấp:....................................................... Nơi cấp:......................................................................................................................... 

15. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào:................................................................................................................................. 

.................................................................................................... Điện thoại (nếu có)........................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh CĐCQ hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Ghi chú: Sau ngày dự thi (xét tuyển), mọi yêu cầu sửa đỏi 

               bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận 

 

Ngày          tháng        năm 2021 

      Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận 

Người khai phiếu này đang học lớp......................................... 

trường......................................................................................  

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

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

Hoặc đang thường trú tại phường, xã..................................... 

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

(Tuỳ theo đối tượng thí sinh, đề nghị Hiệu trưởng các trường 

(đối với HS đang học), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với 

cán bộ, nhân viên,công an, quân nhân đang làm việc, phục 

vụ) hoặc Chính quyền địa phương (đối với thí sinh tự do 

đang c trú tại địa phương) xác nhận, ký tên và đóng dấu (chỉ 

đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh) 

Ngày          tháng        năm 2021 

Ký xác nhận và đóng dấu (ghi rõ họ tên) 

 
 
 

Ảnh 4X6 



 (Mẫu 4) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

CAO ĐẲNG VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021 

(Dùng cho thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT) 

Đợt xét tuyển: ............................ 

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….……Gới tính………………… 

Mã hồ sơ (người thu hồ sơ ghi phần này):………………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….  

Số CMT nhân dân:………………………………………….………………………………. 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:…………………….……….……………………. 

………………………………………………………………..……………………………. 

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………..…………………. 

Đăng ký xét tuyển vào:   Trường CĐSP Bắc Ninh;                Mã trường: C19 

       Khu vực tuyển sinh:                             Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:   

 

NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

 

Ngành: ……….GIÁO DỤC MẦM NON……………;    Mã ngành: 51.140.201 

Tổ hợp môn dùng để xét tuyển:…………………………, trong đó: 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 1 (môn ………..  ): ……… 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 2 (môn………...  ): ……… 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 3 (môn…….…..  ): ……… 

                  ..........., ngày        tháng       năm 2021 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: 

1. Nếu ngành xét tuyển có nhiều tổ hợp môn, thí sinh chỉ được chọn 1 tổ hợp môn để ĐKXT; 

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển đợt I  hoặc xét tuyển  đợt  II, III, IV… 

3. Khu vực tuyển sinh: điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình;  

   Đối tượng ưu tiên tuyển sinh điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc 

đối tượng ưu tiên thì không điền). 

4. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển: Ghi một trong các tổ hợp môn  C00, D01 tương ứng  theo quy định trong thông báo tuyển sinh của 

trường 

 



 (Mẫu 5) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÍ  TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2021 

 (Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp TCSP, CĐSP trở lên) 

ĐỢT XÉT TUYỂN: ............. 
1. Số phiếu: (Cán bộ thu hồ sơ ghi).......................................... 

2. Hình thức tuyển sinh: (thí sinh ghi 1 cho hình thức thi tuyển; ghi 0 cho hình thức xét tuyển) 

3. Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH.  c                                                           
                                                                                                                              Mã trường 

4. Ngành dự tuyển: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm và ghi mã ngành vào các ô)                                     

................................ GIÁO DỤC MẦM NON.....................                                                                    Mã ngành 

5. Họ, chữ lót và tên của thí sinh: (viết đúng theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)              Giới 

.........................................................................................................................                                                                            (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: (nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)                                                                    

                                                                                                                                                                     Ngày               tháng               năm 

7. Dân tộc: (ghi bằng chữ vào kẻ chấm)............................................................................  

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

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

........................................................................................................................................................                                             Mã tỉnh              Mã huyện 

9. Nơi tốt nghiệp THPT (THCS) hoặc tương đương {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 trường 

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

10. Trong 3 năm học THPT (4 năm học THCS) hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của 

khu vực đó:      KV1,   KV2-NT,      KV2, KV3. 

11. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:                                    

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống) 

12. Nơi nộp hồ sơ ĐKTS.....................................................................................................Mã đơn vị ĐKTS 

13. 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) 

14. Giấy chứng minh nhân dân số: (ghi mỗi số vào một ô) 

Ngày cấp:....................................................... Nơi cấp:......................................................................................................................... 

15. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào:................................................................................................................................. 

.................................................................................................... Điện thoại (nếu có)........................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh CĐCQ hiện hành của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Ghi chú: Sau ngày dự thi (xét tuyển), mọi yêu cầu sửa đỏi 

               bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận 

 

Ngày          tháng        năm 2021 

      Chữ ký của thí sinh 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận 

Người khai phiếu này đang học lớp......................................... 

trường......................................................................................  

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

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

Hoặc đang thường trú tại phường, xã..................................... 

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

(Tuỳ theo đối tượng thí sinh, đề nghị Hiệu trưởng các trường 

(đối với HS đang học), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đối với 

cán bộ, nhân viên,công an, quân nhân đang làm việc, phục 

vụ) hoặc Chính quyền địa phương (đối với thí sinh tự do 

đang c trú tại địa phương) xác nhận, ký tên và đóng dấu (chỉ 

đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh) 

Ngày          tháng        năm 2021 

Ký xác nhận và đóng dấu (ghi rõ họ tên) 

 
 
 

Ảnh 4X6 

 



 (Mẫu 6) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2021 

(Dùng cho thí sinh đã tốt nghiệp TCSP, CĐSP trở lên) 

Đợt xét tuyển: ............................ 

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………….……Gới tính………………… 

Mã hồ sơ (người thu hồ sơ ghi phần này):………………………………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….  

Số CMT nhân dân:………………………………………….………………………………. 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:…………………………….……….……………………. 

………………………………………………………………..……………………………. 

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………..…………………. 

Đăng ký xét tuyển vào:   Trường CĐSP Bắc Ninh;                Mã trường: C19 

       Khu vực tuyển sinh:                             Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:   

 

NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

 

Ngành: ……….GIÁO DỤC MẦM NON……………;    Mã ngành: 51.140.201 

Tổ hợp môn dùng để xét tuyển:…………………………, trong đó: 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 1 (môn ………..  ): ……… 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 2 (môn………...  ): ……… 

Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 3 (môn…….…..  ): ……… 

 

                  ..........., ngày        tháng       năm 2021 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Lưu ý: 

1. Nếu ngành xét tuyển có nhiều tổ hợp môn, thí sinh chỉ được chọn 1 tổ hợp môn để ĐKXT; 

2. Đợt xét tuyển phải ghi rõ: xét tuyển đợt I  hoặc xét tuyển  đợt  II, III, IV… 

3. Khu vực tuyển sinh: điền một trong các mã  KV1, KV2-NT, KV2 hoặc  KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của mình;  

   Đối tượng ưu tiên tuyển sinh điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của mình (nếu không thuộc 

đối tượng ưu tiên thì không điền). 

4. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển: Ghi một trong các tổ hợp môn  C00, D01 tương ứng  theo quy định trong thông báo tuyển sinh của 

trường 
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