
NỘI DUNG CHUẨN BỊ HỒ SƠ 

NỘI DUNG SL GHI CHÚ 

1.Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu) 01 bản Có xác nhận của địa phương 

2. Bằng (THCS / THPT) 02 bản Bản sao / phô tô công chứng 

3. Học bạ (THCS / THPT) 01 bản Bản sao / phô tô công chứng 

4. Giấy khai sinh 
01/02 

bản 

Bản sao / phô tô công chứng (02 bản đối với HS 

tốt nghiệp THCS) 

5. CMND 01 bản Phô tô công chứng 

6. Hộ khẩu 01 bản Phô tô công chứng 

7. Giấy khám sức khỏe 01 bản Bản chính 

8. Hình (3 x 4) 04 tấm  

9. Bì thư có dán tem  01 bản Ghi rõ địa chỉ người nhận 

10. Các giấy tờ ưu tiên khác (Nếu có) 

(Bằng, bảng điểm của trường TCCN, CĐ và 

ĐH…. Con liệt sĩ, thương binh… Hộ nghèo….) 

01 bản Phô tô công chứng. Mỗi loại 01 bản 
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HƯỚNG DẪN GHI MÃ NGÀNH 

Tên ngành Mã ngành 

1.Ngành chăn nuôi thú y 5620119 

2.Ngành trồng trọt & Bảo vệ thực vật 5620110 

3.Ngành kế toán doanh nghiệp 5340302 

4.Ngành quản lý đất đai 5850102 

5.Ngành quản lý tài nguyên Môi trường 5850103 

6.Ngành Anh văn 5220206 

7.Ngành tin học ứng dụng 5480206 

8.Ngành hệ thống thông tin văn phòng 5320304 
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