
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  MÃ TRƯỜNG: CDD0231            PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021         

THÔNG TIN THÍ SINH                     Mã hồ sơ (Thí sinh không ghi mục này)        

1. Họ và tên thí sinh: ................................................................................................................................................. 

     (Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................................ 

3. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố): .................................. Dân tộc: ................................. Tôn giáo: .............................. 

4. CMND/CCCD: (Ghi mỗi số vào một ô)  

5. Ngày cấp: ……………………………………….. Nơi cấp: .................................................................................. 

6. Số điện thoại: ……………………………………Email: ...................................................................................... 

7. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) 

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

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

8. Địa chỉ hiện tại: ...................................................................................................................................................... 

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

9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: .................................................................................................. 

10. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (ghi rõ tên trường & địa chỉ nơi trường đóng, xã (phường), huyện 

(quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) 

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

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

THÔNG TIN XÉT TUYỂN 

11. Nguyện vọng ĐKXT (Ghi tên ngành và mã ngành tương ứng) 

Nguyện vọng 1: ................................................ Nguyện vọng 2: .............................................. 

Nguyện vọng 3: ................................................ Nguyện vọng 4: .............................................. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI THÂN 

Họ tên cha/mẹ hoặc người thân khác: ......................................................................................................................... 

Địa  chỉ liên hệ:  .......................................................................................................................................................... 

Điện  thoại  liên lạc: .................................................. Email: ..................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Tôi đã đọc kỹ và   

xin cam kết tuân thủ quy định tài chính của Nhà trường. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị  

xử lý theo Quy chế tuyển sinh cao đẳng hiện hành./. 

 

Ngày …..... tháng ...... năm 20… 

    Chữ ký của thí sinh 

Hồ sơ gồm có: 

1. Phiếu đăng ký xét  tuyển; 

2. Bản sao công chứng học bạ  THPT; 

3. Bản sao công chứng CMND/ CCCD; 

4. Bản sao công chứng giấy khai  sinh; 

5. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT/ Giấy chứng nhận TN 

tạm thời (bổ sung sau khi tốt nghiệp); 

6. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa  phương;  

7. 04 ảnh 3x4; 

8. Bảng điểm tại các trường Cao đẳng/ Đại học khác (nếu có). 

 

 
Ảnh 

4x6 

     

 

            

 



 

 

CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Bước 1: Quét mã QR để đăng ký xét tuyển online (thí sinh lưu ý đăng ký đúng số điện thoại, email 

mình thường xuyên sử dụng để đảm bảo nhận được đầy đủ và nhanh chóng thông tin từ trường). 

Bước 2: Nhà trường liên hệ thí sinh để xác nhận đăng ký, và điều chỉnh thông tin thí sinh (nếu có).  

Bước 3: Hoàn tất hồ sơ xét tuyển theo danh mục và biểu mẫu qui định  

Bước 4: Nộp hồ sơ xét tuyển đã hoàn tất trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh của Trường hoặc qua đường 

bưu điện theo địa chỉ Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn, số 80/68 Dương Quảng Hàm, phường 

5, quận Gò Vấp (vui lòng ghi rõ ngoài bì thư dòng “Hồ sơ xét tuyển”) 

       
*Ghi chú: Người học chỉ được hưởng 1 trong các mức ưu đãi trên và chỉ áp dụng 1 lần. 

Tìm hiểu về các ngành đào tạo và thông 

tin tuyển sinh chi tiết tại website 

https://www.vanlangsaigon.edu.vn/ 

https://www.vanlangsaigon.edu.vn/

