
 

BỘ TƯ PHÁP 

TRƢỜNG TRUNG CẤP LUẬT 

VỊ THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

TRUNG CẤP NGÀNH PHÁP LUẬT  

Theo hình thức: Chính quy         ;  Vừa làm vừa học 

 

 

 

1. Họ tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa): ....................................................................... Nam/nữ:……… 

2. Sinh ngày                   tháng                      năm 

3. Nơi sinh (ghi xã, huyện, tỉnh): ...........................................................................................................  

4. Dân tộc: ................................................ , Tôn giáo: ............................................................................  

5. Số CMND/Hộ chiếu:                                                          ngày cấp:…………..., nơi cấp: ..............  

6. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ............................................................... Mã số đối tượng ưu tiên:  

7. Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................   

8. Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................   

9. Điện thoại: Nhà: .............................. Cơ quan: ........................................ Di động .............................  

10. Email:  ..............................................................................................................................................   

11. Đối tượng: TN THCS       ;  TN THPT và tương đương       ;   TN TC, CĐ, ĐH ngành khác   

- Năm tốt nghiệp: ......................... Tốt nghiệp Trường: ..........................................................................    

- Số hiệu bằng tốt nghiệp: ........................ ngày cấp: ................................... nơi cấp: .............................  

12. Trình độ ngoại ngữ: ............................ ngày cấp: ................................... nơi cấp: .............................  

13. Trình độ tin học: ................................. ngày cấp: ................................... nơi cấp: .............................  

14. Là:   Đảng viên:           Đoàn viên:           Ngày tham gia: ...............................................................  

15. Cơ quan công tác (nếu có): ..............................................................................................................  

Chức vụ (nếu có): ...................................................................................................................................  

16. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào: 

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

……………………………………………………………………… Điện thoại: …………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong bản này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo quy 

chế tuyển sinh Trung cấp hiện hành của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 

 

XAÙC NHAÄN 

Xác nhận người khai phiếu này đang công tác tại cơ quan, đơn 

vị…………………………………………hoặc đang cư trú tại xã, 

phường, thị trấn:………………………………………….. 

…………………., ngày……tháng…… năm……… 

Ký xác nhận và đóng dấu 
 

 

 

 

………Ngày…tháng….năm…… 

Ngƣời dự tuyển 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

  

  

        

  

      

 

HÌNH 4x6 
Có đóng dấu 

giáp lai của 

xã/phường 

đang quản lý 

hoặc cơ quan 

đang công tác 

 

 

  



 

HƢỚNG DẪN  

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NGÀNH PHÁP LUẬT 

* Cách ghi phiếu đăng ký xét tuyển: 

  Mục 1, 2, 3, 4, 5: Ghi đầy đủ thông tin vào đường kẻ chấm/ các ô trống theo hướng dẫn 

trên phiếu đăng ký xét tuyển. 

 Mục 6: Phần này người dự tuyển chỉ ghi nếu thuộc các đối tượng ưu tiên trong tuyển 

sinh trung cấp theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội (xem Phụ lục 1 của 

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương 

binh - Xã hội). Nếu thuộc đối tượng ưu tiên, người dự tuyển phải ghi rõ thuộc đối tượng ưu tiên 

nào và điền mã số đối tượng ưu tiên vào ô trống, đồng thời phải nộp kèm phiếu đăng ký xét 

tuyển này bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) giấy tờ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên. 

 Mục 7, 8, 9, 10: Điền đầy đủ thông tin vào đường kẻ chấm. 

 Mục 11: Người dự tuyển tốt nghiệp cấp nào hoặc tương đương thì đánh dấu vào ô trống 

của cấp học đó và ghi các thông tin có liên quan như: Năm tốt nghiệp; Trường tốt nghiệp; số 

hiệu bằng tốt nghiệp, ngày cấp, nơi cấp (nếu đã có bằng tốt nghiệp). 

 Mục 12, 13, 14, 15, 16: Ghi theo hướng dẫn trên phiếu đăng ký xét tuyển. 

  

* Thành phần hồ sơ đăng ký xét tuyển Trung cấp ngành Pháp luật gồm: 

 Phiếu đăng ký xét tuyển. 

 Bản sao học bạ THCS/THPT/bảng điểm trung cấp, cao đẳng, đại học ngành khác. 

 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS/THPT/bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại 

học ngành khác (trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng trong thời gian 

chờ cấp bằng thì nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời). 

 Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

 Bản sao giấy khai sinh. 

 Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

 02 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ. 

 04 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 6 tháng). 

 Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ 

     

 

 

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH 

TRƢỜNG TRUNG CẤP LUẬT VỊ THANH 

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Điện thoại: 07113.870.288 – 0901.009.595. Hotline: 0976.747.976 (gặp cô Quyên) 

Email: tvts@vithanhlaw.edu.vn 

 


