
 

SỞ GDĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU 

Ngành: Giáo dục Mầm non 

(Tuyển sinh cao đẳng năm 2022) 

Họ và tên thí sinh:  ........................................................................................................................................................................................ 

Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022: ......................................................................................................... 

Giới tính: ..................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................... 

Dân tộc:...........................................................................Số CMND/CCCD:  ..................................................................................... 

Nơi sinh (huyện, tỉnh): ............................................................................................................................................................................. 

Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh): ..................................................................................................................................... 

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

Địa chỉ liên lạc (tên người nhận, số nhà, tổ, bản, xã, huyện, tỉnh): 

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

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

Số điện thoại liên lạc cá nhân: ....................................................., gia đình: ...................................................................... 

Ghi chú: 

Phiếu này chỉ có giá trị để thí sinh dự thi môn năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) theo 

thông báo tuyển sinh của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. 

Thí sinh điền đầy đủ, chính xác các thông tin và nộp phiếu đăng ký này kèm theo 2 phong bì 

dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh ở mục người nhận, 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày 

tháng năm sinh, địa chỉ ở phía sau ảnh), bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công 

dân. Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện về trường CĐSP Điện Biên theo địa 

chỉ: Phòng Đào tạo-NCKH, trường CĐSP Điện Biên, tổ 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Thí sinh liên hệ trực tiếp các số điện thoại: 02153.828.702; 0972.527.985; 0912.793.217./. 
 

Điện Biên, ngày      tháng     năm 2022 

Thí sinh 
(ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ảnh  

4x6 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

(Hiệu trưởng các trường nơi học sinh đang học, hoặc 

Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại 

địa phương ký tên và đóng dấu) 

Ngày          tháng          năm  2022 

 

 


