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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Năm học 2019 - 2020 

 

I – Thông tin cá nhân: 

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

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

3- Giới tính:     Nam   Nữ  

4- Trình độ văn hóa*: .......................................................................................................... 

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

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

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

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

I – Thông tin đăng ký học: 

9- Tên trường*: Cao đẳng nghề Đà Lạt  Mã số: CDD4201 

10- Tên ngành/nghề học 

          - Ngành/nghề 1: .......................................................   Mã ngành/nghề:……………… 

          Trình độ đào tạo:    Trung cấp   Cao đẳng  

          - Ngành/nghề 2: .......................................................   Mã ngành/nghề:……………… 

          Trình độ đào tạo:    Trung cấp   Cao đẳng  

          - Ngành/nghề 3: .......................................................   Mã ngành/nghề:……………… 

          Trình độ đào tạo:    Trung cấp   Cao đẳng  

Lâm Đồng, ngày ...... tháng ...... năm 2019 

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT 

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt 

Điện thoại: 0263 3827 063 – Fax: 0263 545099 

Website: http://cdndalat.edu.vn - Facebook: https://facebook.com/cdndalat 

Email: daotao@cdndalat.edu.vn 

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO – MÃ NGHỀ – MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2019-2020 

TT Nghề đào tạo 
Mã nghề 

(Cao đẳng/Trung cấp) 
Học phí  

Cao đẳng Trung cấp 

1 Kế toán doanh nghiệp  6340302 / 5340302* 

568.000 

đ/tháng 

 

Miễn học phí 

(*); 

Thí sinh đóng 

các khoản thu 

khác theo quy 

định (Bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm 

xã hội, lệ phí 

khám sức khỏe, 

thư viện… 

2 Thương mại điện tử  6480215 

3 Công nghệ sinh học  6320202 

4 Bảo vệ thực vật  6620115 / 5520115* 

5 Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao  6620124 / 5620124* 

6 Quản trị khách sạn  6810201 

680.000  

đ/tháng 

7 Quản trị nhà hàng  6810206 / 5810206* 

8 Kỹ thuật chế biến món ăn  6810207 / 5810207* 

9 Công nghệ thông tin  6480202 / 5480202* 

10 Quản trị mạng máy tính  6480210 / 5480210* 

11 Thiết kế trang Web  6480217 / 5480217* 

12 
Công nghệ KT điều khiển và tự 

động hóa 
 6510305 

13 Điện công nghiệp  6520227 / 5520227* 

14 Công nghệ ô tô  6510216 / 5510216* 

15 Công nghệ sơn ô tô    / 5510414* 

16 
Bảo trì và sửa chữa khung vỏ ô 

tô  
  / 5520160* 

17 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách  

sạn  
  / 5810205* 

(*) Miễn 100% học phí đối với học sinh tốt nghiệp THCS chưa qua bất kỳ bậc đào tạo khác. Học 

sinh đã qua bậc đào tạo khác: nghề [1-5] thu 496.000đ/tháng ; nghề [6-17] thu 592.000đ/tháng  

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:  

1. Phiếu đăng ký dự tuyển;  

2. Hai (02) ảnh màu chụp theo kiểu CMND (4x6)(ghi họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh);  

3. Bằng Tốt nghiệp THPT/THCS (bản sao hoặc phô tô công chứng hoặc Giấy CNTN tạm thời);  

4. Học bạ THPT hoặc THCS (phô tô công chứng);  

5. Giấy khai sinh (bản sao hoặc phô tô công chứng);  

6. Phong bì có dán tem, nơi nhận ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;  

* Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);  

* Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh Đại học - Cao đẳng (nếu có). 

http://cdndalat.edu.vn/
mailto:daotao@cdndalat.edu.vn

