
 

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM HỒ SƠ CAO ĐẲNG 
❖ Để đăng ký dự tuyển vào trình độ cao đẳng, thí sinh phải nộp các loại giấy tờ sau: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển ( Hs tốt nghiệp năm 2020 phải có xác nhận điểm của Hiệu trưởng trường THPT)  

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)                                                                                                           

3. Bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng 02 bản) (Hs tốt nghiệp năm 2020 nộp khi  làm thủ tục nhập học)                                                                                           

4. Học bạ THPT (photo công chứng 01 bản) (Hs tốt nghiệp năm 2020 nộp khi  làm thủ tục nhập học)                                                                                                            

5. Bản sao giấy khai sinh (01 bản) 

6. Sổ hộ khẩu (photo công chứng 01 bản)      

7. Chứng minh nhân dân (photo công chứng 01 bản)                                                                         

8. 01 phong bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ cần báo tin (không bắt buộc)                                                         

9. Đối tượng ưu tiên (photo công chứng 02 bản) (nếu có)                                                                                   

10. 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau mỗi ảnh) (dán hờ vào sơ yếu lý lịch)             

❖ Để biết kết quả trúng tuyển, thí sinh chọn 1 trong 3 cách sau: 

➢ Truy cập vào địa chỉ website: www.tgc.edu.vn hoặc Facebook: www.Facebook.com/cdntg; 

➢ Liên hệ số điện thoại: 0273.3958.684  

➢ Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh có nộp phong bì thư trong hồ sơ. 
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