
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Chương trình tiên tiến/Chương trình chất lượng cao 

  Kính gửi:  Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ 

  

Tôi tên: ………………………………………………………………………………….… 

Ngày sinh: …………………...; Nơi sinh………………………….…... ............................  

Số báo danh: …………………; Mã số sinh viên: ………………………………………… 

Đã trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học ĐH hệ chính quy năm 2018 vào Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành:  .............................................................................. ; Mã ngành:…………………..  

Địa chỉ liên hệ:  ......................................................................................................................  

Số điện thoại liên hệ: .............................................................................................................  

Tôi làm đơn này xin Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ cho tôi được đăng ký 

xét tuyển vào Chương trình tiên tiến/Chương trình chất lượng cao (các) ngành như sau 

(đánh dấu “X” vào ô trước tên ngành để chọn 1 trong các ngành; hoặc ghi số “1”, “2”,… 

vào ô trước tên ngành theo ưu tiên nguyện vọng nếu chọn đăng ký từ 2 ngành trở lên): 

Ngành:  Công nghệ sinh học  (CTTT) ;  .................. ; Mã ngành: 7420201T 

Ngành:  Nuôi trồng thủy sản  (CTTT)  ................... ; Mã ngành: 7620301T 

Ngành:  Công nghệ kỹ thuật hóa học  (CTCLC) ;  ; Mã ngành: 7510401C 

Ngành:  Công nghệ thông tin  (CTCLC)  ................ ; Mã ngành: 7480201C 

Ngành:  Kinh doanh quốc tế  (CTCLC)  ................. ; Mã ngành: 7340120C 

Ngành:  Kỹ thuật điện  (CTCLC) ;  ......................... ; Mã ngành: 7520201C 

Ngành:  Công nghệ thực phẩm  (CTCLC) ............. ; Mã ngành: 7540101C 

Ngành:  Ngôn ngữ Anh  (CTCLC)  ......................... ; Mã ngành: 7220201C 

Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của tôi như sau: 

   Văn:.…….điểm;          Toán:……..điểm;             Tiếng Anh:.…….điểm; 

   Lý:…….....điểm;          Hóa:………điểm;             Sinh:…………....điểm; 

   Sử :………điểm;          Địa:……….điểm;             GDCD:…………điểm.                 

Nếu được xét tuyển, tôi sẽ chấp hành tốt các quy định của Trường cũng như yêu cầu 

về chuyên môn của đơn vị quản lý ngành đào tạo. 

Trân trọng kính chào./. 

 Cần Thơ, ngày      tháng     năm 2018 

 Người làm đơn 

 (ký tên và ghi rõ họ tên)                                                                                                

                                                                                                       


