
              

 

 

 

 

BẢN TỰ KHAI XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017 
 

Họ tên sinh viên (chữ in hoa): ---------------------------------------------- Giới tính:  ------------  

Ngày tháng  năm sinh:………………………Nơi sinh: ------------------------------------------  

Ngành xét tuyển: ...........................................................  ---------------------------------------------------  

Hộ khẩu thường trú: ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Địa chỉ tạm trú (nếu có): -------------------------------------------------------------------------------  

Ngày vào đoàn:………………………………………Ngày vào đảng: ------------------------  

Tốt nghiệp THPT năm: ------------------ Tại trường: ------------------------------------------------  

Chức vụ cán bộ Đoàn cao nhất: ----------------------------------------------------------------------  

Chức vụ cán bộ lớp cao nhất: ------------------------------------------------------------------------  

Địa chỉ email:  ---------------------------------------------  Số điện thoại:  ---------------------------  

Năng khiếu: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Thuộc diện chính sách (nếu có):  --------------------------------------------------------------------  

Họ tên cha: -------------------------------------------------  Năm sinh: --------------------------------  

Nghề nghiệp: ----------------------------------------------  Nơi công tác: ----------------------------  

Hộ khẩu thường trú: ------------------------------------------------------------------------------------  

Họ tên Mẹ: -------------------------------------------------  Năm sinh: --------------------------------  

Nghề nghiệp: ----------------------------------------------  Nơi công tác: ----------------------------  

Hộ khẩu thường trú: ------------------------------------------------------------------------------------  

 Tôi cam đoan những  lời khai trên là đúng với  sự thật, nếu có gì sai trái tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm./. 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ngày……tháng………năm  2017 

 Ký, ghi rõ họ tên 
 



HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017 
 

 

 

 

Chỉ tiêu – Ngành tuyển: 300 chỉ tiêu 

STT Tên ng nh 
Mã 

ng nh 

Chỉ 

tiêu 

 
STT Tên ng nh 

Mã 

ng nh 

Chỉ 

tiêu 

1 
Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí  
6510201 30 

 
6 

Công nghệ 

thông tin  
6480201 30 

2 
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 
6510202 30 

 
7 

Quản trị kinh 

doanh  
6340114 30 

3 
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
6510303 30 

 
8 Kế toán  6340301 30 

4 

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử, 

truyền thông 

6510312 30 

 

9 Marketing 6340135 30 

5 
Công nghệ kỹ 

thuật hóa học  
6510401 30 

 
10 

Tài chính – 

Ngân hàng  
6340202 30 

Đối tượng – Hình thức, thời gian xét tuyển: 

 Đối tượng: Người tốt nghiệp THPT. 

 Hình thức tuyển: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT. 

 Tổ chức xét tuyển: Ngày 23/08/2017 (Nhận hồ sơ đến ngày 15/08/2017) 

Thời gian đào tạo – Văn bằng: 

 Thời gian đào tạo: 2,5 năm (Học theo học chế tín chỉ). 

 Hình thức đào tạo: Chính quy (Sau khi tốt nghiệp được liên thông lên Đại học) 

 Văn bằng:  

o Kỹ sư thực h nh (Khối Kỹ thuật - Công nghệ) 

o Cử nhân thực h nh (Khối Kinh tế) 

 

 

 

 

Hồ sơ xét tuyển gồm có: 

 Bản tự khai xét tuyển (Theo mẫu IUQ);  

 Bản sao giấy khai sinh; 

 Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công chứng); 

 Học bạ THPT (Photo công chứng); 

 02 bì thư có dán tem, ghi địa chỉ và số điện thoại liên hệ; 

 02 ảnh 3x4cm (Ảnh mới chụp chưa quá 3 tháng); 

 Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ; 

 Phí xử lý hồ sơ: 20.000 đồng/hồ sơ; 

Nộp hồ sơ xét tuyển và lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phân hiệu Quảng 

Ngãi theo địa chỉ: 

Phòng Giáo vụ - Phân hiệu Quảng Ngãi, 938 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại: (0255) 2 222 135 - 0916 222 135  

 

 THÍ SINH TÌM HIỂU KỸ CÁC THÔNG TIN 

 

 THÍ SINH LÀM VÀ NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

 


