TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2017
Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM
Họ và tên: ...................................................................... Giới tính: .............................................................................
Ngày sinh: ............................................................. Nơi sinh: ...................................................................
Số CMND (hoặc Thẻ căn cước): ........................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp: ................................
Hộ khẩu thường trú: ...................................................... ...........................................................................
Điện thoại: ..................................... Email: .................................... Facebook: ..........................................
Tên trường THCS (Học lớp 9): .................................................................................................................
Tên trường THPT (Học lớp 12): ........................................................... Mã trường:
Huyện (Quận): ......................................................... Tỉnh (TP): .............................................................
Mã huyện (Quận):

Mã tỉnh (TP):

Khu vực: KV1; KV2-NT; KV2; KV3. Đối tượng ưu tiên: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 (khoanh tròn vào đối
tượng và khu vực ưu tiên, nếu có)
Sau khi tìm hiểu quy định xét tuyển của Trường, tôi đăng ký xét tuyển vào học:
Bậc đào tạo:

Cao đẳng

Trung cấp Chuyên nghiệp

Ngành: ............................................................. Mã ngành: ......................................................................
Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .................................... ......................................................................
............................................................................................ ......................................................................
Vào thời điểm nộp hồ sơ này, tôi:
Đã có bằng tốt nghiệp THCS.
Đã có bằng tốt nghiệp THPT.
Đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tôi sẽ nộp bổ sung giấy
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khi trường THPT cấp).
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
……,ngày ………tháng …………năm ……
Chữ ký của thí sinh

Nơi nộp hồ sơ:
Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí,
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
TP.HCM.
Số 12, Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh,
Quận Tân Phú, TP.HCM.
Điện thoại: 0283.8605004; 0283.8605003
Hotline:093.886.1080

Hồ sơ gồm:
-

Phiếu đăng ký xét tuyển;
Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng
nhận tốt nghiệp tạm thời);
Bằng tốt nghiệp THCS (nếu xét tuyển TCCN)

HỆ CAO ĐẲNG:
Tên ngành CAO ĐẲNG

STT

(Mã CĐ của trường: CDC)

Mã ngành

Chỉ tiêu

Công nghệ thông tin
Lập trình ứng dụng web
1

Lập trình di động

6480201

Đồ họa ứng dụng đa phương tiện
Kỹ thuật thương mại điện tử
2

3

Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin y tế
Truyền thông và mạng máy tính
Quản trị mạng và dữ liệu

6320201

6480104

4

Tin học ứng dụng

6480205

5

Công nghệ kỹ thuật máy tính

6480105

6

Công nghệ kỹ thuật, điện tử truyền thông

6510312

7

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

6510305

1000

Quản trị kinh doanh
8

Quản trị kinh doanh - IT
Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế

6340404

Quản trị du lịch - khách sạn
9

Kế toán

6340301

10

Tài chính – Ngân hàng

6340202

400

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:
Tên ngành TCCN
STT

(Mã TCCN của trường: GD09)

Mã ngành

1

Tin học ứng dụng

5480205

2

Thiết kế và quản lý Website

5480215

3

Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính

5480212

4

Quản trị mạng máy tính

5480209

5

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

5480102

6

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

5510312

7

Kế toán doanh nghiệp

5340302

8

Kinh doanh Bưu chính Viễn thông

5840203

9

Dịch vụ bưu chính

5840201

Chỉ tiêu

200

