
 

Lưu ý: - Chỉ xét tuyển thẳng thí sinh (1) tốt nghiệp TCSP loại Giỏi  hoặc (2) tốt nghiệp TCSP loại 

Khá có thời gian  công tác trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non từ 2 năm trở lên. 

              - Thí sinh nộp kèm theo Phiếu xét tuyển thẳng các loại giấy tờ sau: (1) Bản sao Bằng tốt nghiệp 

THPT, (2) Bản sao Bằng tốt nghiệp TCSP,  (3)Bản saoBảng điểm TCSP, (4) Đối với trường hợp tốt nghiệp 

TCSP loại khá, nộp Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động hoặc Xác nhận của cơ quan có 

thời gian  công tác trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non từ 2 năm trở lên. Các bản sao phải được công chứng. 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO CAO ĐẲNG  

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022 
(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm k khoản 2  

Điều 7 của Quy chế tuyển sinh) 

 

 

 

Ảnh 4x6 

1. Họ, chữ đệmvà têncủa thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

……………………………………………………2. Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0): 

3. Số CMND/CCCD: 

4.Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 

5. Nơi sinh (tỉnh, thành phố): ......................................................................................... ... 

6. Năm tốt nghiệp THPT:…………….  

7. Năm tốt nghiệp TCSP:…………….8. Xếp loại tốt nghiệp TCSP: ……………… 

9. Điểm trung bình chung toàn khóa học TCSP: ……………………………… 

10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Phú Yên, trình độ cao đẳng, ngành 

Giáo dục Mầm non, mã ngành 51140201. 

11. Địa chỉ báo tin:……………………………………………………………………………. 

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

12. Điện thoại: …………………………… Email: ………………………………………….. 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu 

trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ đúng sự thật. 

…………., ngày…… tháng....... năm 2021 

Xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền cấp 

Phường, Xã) quản lý người dự tuyển 

(Ký tên, đóng dấu) 

…………., ngày…… tháng....... năm 2022 

Chữ ký của thí sinh 

 

 


