
SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ  

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 202.... 
 

1. Chuyên ngành đăng ký dự tuyển ……………………………….………………… 

2. Họ, tên 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)  

3. Ngày, tháng và năm sinh  

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 

  
 

  
 

    
 

ngày tháng Năm 
 

4. Dân tộc (Ghi bằng chữ) ……………………………………………………………………………… 

5. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02.  

Sau đó ghi ký hiệu vào hai ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

 

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

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

  
 

  
 

mã tỉnh mã huyện 
 

7. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (KV1,   KV2-NT,   KV2,   KV3)  

8. Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 chữ số) 

Nơi tốt nghiệp THPT……………………………………………………………………………………… 

9. Điểm Học bạ năm lớp 12:    Môn Toán: .......    Môn Hóa: ...... Môn Sinh: ....... 

10. Chuyên ngành tốt nghiệp từ trung cấp trở lên: ........................... Trình độ: ................................. 

11. Gửi giấy báo trúng tuyển cho ai, theo địa chỉ nào? 

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

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

Điện thoại : ...... ...... ...... .... ............. ...... ...... Điện thoại (bố hoặc mẹ)...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 

Qui chế Tuyển sinh của Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế. 

Ngày    tháng     năm 202… 

Chữ ký của thí sinh 

 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

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

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

Ngày     tháng     năm 202… 

Chính quyền địa phương/Thủ trưởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4 

Đóng dấu giáp lai 


