
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT MIỀN NAM 

Năm: ………… 

I. Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên*: ...............................................................................................  

2. Ngày tháng năm sinh*: .............................................................................  

3. Giới tính: Nam □ Nữ □ 

4. Trình độ văn hóa*: THCS □ THPT □ 

5. Email: .......................................................................................................  

6. Điện thoại liên hệ*: ..................................................................................  

7. Địa chỉ liên hệ*: ....................................................................................... 
  

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ...................................................................... 
  

II. Thông tin đăng ký học 

9. Tên trường: Cao đẳng Luật miền Nam               Mã số: 

10. Tên ngành/nghề học: 

 Ngành/nghề 1: Pháp luật Mã ngành/nghề: 5380101 

Trình độ đào tạo: Trung cấp  

 Ngành/nghề 2: Pháp luật về quản lý 
hành chính công 

Mã ngành/nghề: 6380102 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

- Ngành/nghề 3: Dịch vụ pháp lý Mã ngành/nghề: 6380201 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

  

 ………..……, ngày  … tháng  … năm…… 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LUẬT 

MIỀN NAM 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 



HƯỚNG DẪN 

Ghi Phiếu đăng ký dự tuyển vào Trường Cao đẳng Luật miền Nam 

 

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 10 (nội dung có ký tự (*) 
là phần bắt buộc phải có) và lưu ý một số nội dung sau: 

1. Mục 1, 2: Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh theo học bạ (hoặc 
theo GCMND nếu có); 

2. Mục 4: Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu vào ô thích hợp. Nếu 
đang học thì ghi rõ lớp đang học (Ví dụ: Đang học lớp 12; đang học lớp 9). 

3. Mục 6: Ghi số điện thoại của người nhận giấy báo và số điện thoại của thí 
sinh (nếu có), số điện thoại của thí sinh ghi sau số điện thoại của người nhận giấy 
báo; 

4. Mục 7: Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ của người nhận giấy báo. Địa chỉ 
phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)./. 

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

- Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu kèm hồ sơ); 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao học bạ THCS/THPT/Bảng điểm trung cấp ngành khác trở lên; 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS/THPT/Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành 

khác trở lên; 

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

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khoẻ; 

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc; 

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

(Lưu ý: bản sao văn bằng, giấy chứng nhận phải được công chứng, chứng Thực). 

Thông tin liên hệ: 0947.652.625 (Thầy Nguyễn Hoàng Thống) 


