CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
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I. Thông tin cá nhân
1. Họ và tên*: ................................................................................................................................
2. Ngày tháng năm sinh*: .............................................................................................................
3. Giới tính:

Nam □

Nữ □

4. Trình độ văn hóa*:

THCS □

THPT □

5. Email: ........................................................................................................................................
6. Điện thoại liên hệ*: ...................................................................................................................
7. Địa chỉ liên hệ*: ........................................................................................................................
8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ......................................................................................................
II. Thông tin đăng ký học
9. Tên trường: Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm

Mã Trường: CDT0406

10. Tên ngành/nghề đăng ký theo học*:
NGÀNH/NGHỀ

TT

TRÌNH ĐỘ
MÃ

1

Công nghệ thực phẩm

6540103

2

Kỹ thuật chế biến món ăn

6810207

3

Kiểm nghiệm chất lượng LTTP

6510603

4

Quản trị khách sạn

6810201

5

Quản trị nhà hàng

6810206

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6810101

7

Quản trị kinh doanh

6340404

8

Kế toán doanh nghiệp

6340302

9

Công nghệ sinh học

6420202

10

Công nghệ thông tin

6480202

11

Hướng dẫn du lịch

6810103

12

Kế toán thuế

6340211

13

Kinh doanh xuất nhập khẩu

6340102

14

Nghiệp vụ nhà hàng

5810206

15

Chế biến và bảo quản thủy sản

6620302

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP

…….…………., ngày…… tháng ……. năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN
Ghi Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp
Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 10 (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc
phải có) và lưu ý một số nội dung sau:
Mục 1, 2: Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh theo học bạ (hoặc theo CMND nếu có);
Mục 4: Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu x vào ô thích hợp. Nếu đang học thì ghi
rõ lớp đang học (Ví dụ: Đang học lớp 12; đang học lớp 9).
Mục 6: Ghi số điện thoại của người nhận giấy báo và số điện thoại của thí sinh (nếu có), số
điện thoại của thí sinh ghi sau số điện thoại của người nhận giấy báo;
Mục 7: Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ của người nhận giấy báo. Địa chỉ phải đầy đủ: Số
nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh
(thành phố trực thuộc trung ương).
Mục 8: Đối tượng ưu tiên ghi 01-07 theo quy chế. Thí sinh thuộc đối tượng nào ghi đối tượng
đó. Nếu không xác định được đối tượng thì để trống.
Mục 10:
* Về trình độ đào tạo: Đánh dấu (x) vào mục ngành/nghề phù hợp:
- Trình độ trung cấp: Thời gian đào tạo từ 1,5 năm học (không tính đến học văn hóa đối
với đối tượng chưa có bằng THPT hoặc tương đương). Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS
và tương đương trở lên;
- Trình độ cao đẳng: Thời gian học từ 2,5 năm (không tính đến học văn hóa đối với đối
tượng chưa có bằng THPT hoặc tương đương). Đối tượng tuyển sinh:
(1) Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
(2) Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
(3) Học sinh tốt nghiệp THCS nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng
phải học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.
Hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (có thể tải tại website http://cfi.edu.vn)
- Bản sao hợp lệ học bạ THPT/THCS hoặc tương đương
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT/THCS hoặc tương đương đối với các thí sinh tốt
nghiệp năm 2020 trở về trước.
Hồ sơ gửi về:
TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831.228; 0983.000.194 Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
Website: http://cfi.edu.vn
Facebook: http://facebook.com/cfi.edu.vn

