BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này, Trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếu)
2. Đăng ký học trình độ:

 Cao đẳng (học 2,5 năm)

 Trung cấp (học 1,5 năm)

3. Tên nghề đăng ký: …………………………………………………………… Mã nghề:…..…..…………….
4. Họ và tên đầy đủ của thí sinh: ..........................................................................................................................
Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

(Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa)

5. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: (nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở đầu)
6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ) ...............................................................................................

Ngày

năm

tháng

7. Hộ khẩu thường trú: {Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố
trực thuộc Trung ương)}

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

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

Mã tỉnh

Mã huyện

8. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)
9. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: {Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) vào đường kẻ chấm và ghi mã tỉnh, mã trường vào ô}

.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... Mã tỉnh

Mã trường

10. Trong đó các năm học THPT hoặc tương đương: (ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó):
KV1;
KV2-NT;
KV2;
KV3
11. Thuộc đối tượng ưu tiên: (Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì ghi số đó vào hai ô. Nếu không thì để trống)
12. Hồ sơ kèm theo: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp THPT; Bản sao Học bạ THPT (có thể nộp
kèm theo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT nếu có).

13. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào một ô)
14. Gửi giấy báo kết quả (Giấy báo nhập học) cho: ............................................................................................
Địa chỉ: (Cần ghi rõ để thuận tiện nhận kết quả) ..................................................................................................................
............................................................. Điện thoại: .............................. Email: .....................................................
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./.
Ghi chú: Hotline: 0914 611 185, tham khảo tại: www.huetc.edu.vn hoặc facebook.com/truongcaodang.dulichhue

Ngày.......tháng...... năm 20……
Chữ ký của thí sinh
(ghi rõ họ tên)

Ngày..........tháng.......năm 20.....
Cán bộ thu nhận hồ sơ
Kiểm tra và Ký xác nhận
(ghi rõ họ tên)

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ
1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tuyển sinh.
2. Gửi phiếu đăng ký tuyển sinh và kết quả học tập tại mục 12 của Phiếu đăng ký tuyển sinh, kèm theo
lệ phí tuyển sinh về Trường theo địa chỉ : Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Du lịch Huế, số 04 Trần
Quang Khải, Tp. Huế - Điện thoại : 0234.3826 206 - 0914611185. Ngoài ra, gửi hồ sơ chứng nhận ưu
tiên tại ở mục 10 và 11 (nếu có) hoặc bổ sung ngay khi nhập học.
3. Sau khi nhận được Hồ sơ, Trường sẽ gửi thông tin xác nhận cho thí sinh qua địa chỉ, email hoặc
điện thoại ghi ở mục 14 của phiếu đăng ký tuyển sinh.
Lưu ý: Thông tin các đối tượng ưu tiên từ đối tượng 01 đến đối tượng 07 theo Phụ lục 01, ban hành
kèm Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc
tham khảo tại trang Web: huetc.edu.vn mục tuyển sinh hoặc câu hỏi thường gặp.

THÔNG TIN VỀ CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO
I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ( 2,5 năm )
Stt

Tên nghề

Mã nghề

Stt

Tên nghề

1.

Quản trị Khách sạn

6810201

5.

Hướng dẫn Du lịch

6810103

2.

Quản trị Khu Resort

6810202

6.

6810104

3.

Quản trị Nhà hàng

6810206

7.

4.

Kỹ thuật Chế biến món ăn

6810207

8.

Quản trị Lữ hành
Quản trị Du lịch MICE
(Tổ chức sự kiện)
Phiên dịch tiếng Anh du lịch

II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY ( 1,5 năm )
Stt
Tên nghề
Mã nghề

Stt

Tên nghề

Mã nghề

6810105
6220203

Mã nghề

1.

Nghiệp vụ Lễ tân

5810203

3.

Nghiệp vụ Nhà hàng

5810206

2.

Nghiệp vụ Lưu trú

5810204

4.

Kỹ thuật chế biến món ăn

5810207

9.

Cắt tỉa, trang trí món ăn

III. HỆ SƠ CẤP VÀ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN
1. Nghiệp vụ lễ tân
2.

Nghiệp vụ buồng

10.

Quản lý nhà hàng

3.

Nghiệp vụ nhà hàng

11.

Bếp trưởng Khách sạn, Nhà hàng

4.

Pha chế đồ uống

12.

Vệ sinh an toàn thực phẩm

5.

Chế biến món ăn Huế

13.

Tiếng Anh giao tiếp trong du lịch

6.

Chế biến món ăn Việt Nam

14.

Hướng dẫn viên

7.

Chế biến món ăn Âu

15.

Thuyết minh viên

8.

Chế biến bánh và món ăn tráng miệng

Chi tiết thông tin, tải hồ sơ và đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang web: www.huetc.edu.vn
Điện thoại : 0234.3826 206, Hotline : 0914 611 185
Facebook: www.facebook.com/truongcaodang.dulichhue

