UBND TỈNH VĨNH LONG
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP
Đợt xét tuyển: .............
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu):
.....................................................................................................................................................................
Giới tính: Nam

Nữ

2. Ngày, tháng và năm sinh:
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
ngày
tháng
năm
3. Nơi sinh: ..............................................................................................................................................
4. Nơi học THPT hoặc tương đương hoặc THCS: (Ghi chính xác tên trường): ......................................
…………………………………………………………………….. ...................................................
5. Năm tốt nghiệp THPT hoặc THCS: (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)
6. Giấy chứng minh thư số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)
7. Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................................
8. Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................................................................
Địa chỉ có thể gửi thư qua bưu điện : ..........................................................................................................
Quận/Huyện: ............................................................. Tỉnh/TP: .................................................................
Điện thoại (bắt buộc, ghi đầy đủ mã vùng): ........................ ...................... Di động: ...............................
Email (nếu có): ...........................................................................................................................................
9. Đối tượng, khu vực ưu tiên của thí sinh: (Khoanh tròn vào các đối tượng, khu vực tương ứng)
Đối tượng: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Khu vực: KV1, KV2, KV2-NT, KV3

10. Chuyên ngành đăng ký xét tuyển:
TT

Tên ngành

Mã ngành
Trung cấp
5340302

1

Kế toán doanh nghiệp

2

Tài chính doanh nghiệp

5340201

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

4

Tài chính ngân hàng

5340202

5

Quản lý và kinh doanh du lịch

5340129

6

Marketing

5340135

7

Công nghệ thông tin

5480202

8

Tin học văn phòng

5480204

Đánh dấu X vào
ngành chọn

Thứ tự ưu tiên
xét tuyển

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Vĩnh Long, ngày ............. tháng ........... năm.........
Người đăng ký
Ngày ............. tháng ........... năm 2015

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XÉT TUYỂN
TT

Đối tượng

Hồ sơ xét tuyển

1

Học sinh tốt nghiệp
THPT hoặc bổ túc
THPT

1. Phiếu đăng ký xét tuyển TCCN (theo mẫu).
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp
THPT (Có công chứng).

2

Học sinh tốt nghiệp
THCS

1. Phiếu đăng ký xét tuyển TCCN (theo mẫu).
2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp
THCS (Có công chứng).

MỨC HỌC PHÍ – LỆ PHÍ NĂM HỌC 2016-2017
1.

Học phí: (Trường CĐ KTTC Vĩnh Long là trường công lập – thu học phí theo nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh
Long)
1.1 Thí sinh tốt nghiệp THPT:
-

Khối kinh tế
+ Hộ khẩu tỉnh Vĩnh Long (theo chỉ tiêu ngân sách): 3.760.000 đồng/năm học.
+ Hộ khẩu ngoài tỉnh Vĩnh Long: 4.888.000 đồng/năm học.

- Khối kỹ thuật
+ Hộ khẩu tỉnh Vĩnh Long (theo chỉ tiêu ngân sách): 4.400.000 đồng/năm học.
+ Hộ khẩu ngoài tỉnh Vĩnh Long: 5.720.000 đồng/năm học.
1.2 Thí sinh tốt nghiệp THCS: Miễn 100% học phí
2. Lệ phí Ký túc xá: (Vệ sinh khép kín, phòng có Tivi, quạt máy, máy lạnh, wifi. Lệ phí không bao gồm
điện, nước)
+ Đăng ký theo học kỳ (5 tháng): 640.000 đồng/học kỳ/người
+ Đăng ký theo tháng: 160.000 đồng/tháng/người.

 Giảm 50% mức thu năm học thứ nhất đối với tân HSSV

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 1B, Nguyễn Trung Trực Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long.
Hotline: 0703.823.443 hoặc 093.9999.005 ( gặp Ms Thoa )
Đăng ký hồ sơ xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: tructuyen.vcef.edu.vn - facebook.com/tuyensinhckv

