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PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

Năm 2021 

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 Giao thông vận tải Đường thủy I  Mã số: CDT2104 

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 

 

 ……, ngày …...tháng..….năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi họ và tên) 

CĐ GTVT 

ĐƯỜNG THỦY I 

BM/QT.05/P.ĐT/07 

( Ban hành lần 2) 



HƯỚNG DẪN 

Ghi Phiếu đăng ký dự tuyển  

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I 

 

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 10 trên Phiếu đăng ký 

dự tuyển (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc phải có) và lưu ý một số nội 

dung sau: 

* Mục 1, 2: Ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh theo học bạ (hoặc theo 

GCMND nếu có); 

* Mục 4: Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu vào ô thích hợp.  

* 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; 

* 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). 

* Mục 10: Tên ngành/nghề học 

Thí sinh tìm hiểu về ngành/nghề Nhà trường đào tạo theo một trong các 

hình thức sau: 

- Cách 1: Truy cập webiste: http://wtc1.edu.vn 

- Cách 2: Truy cập Fanpage: http://facebook.com/caodangduongthuy1 

- Cách 3: Liên hệ Hotline:0865 577080 để được tư vấn trực tiếp. 

Trên Phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh có thể đăng ký từ 1 đến 3 nguyện 

vọng (1÷3 ngành/nghề của Nhà trường). 

* Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại http://wtc1.edu.vn/tuyensinh 

 

http://wtc1.edu.vn/
http://facebook.com/caodangduongthuy1
http://wtc1.edu.vn/tuyensinh


MÃ NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY I 

 

TT Ngành, nghề đào tạo Mã ngành, nghề 
Trình độ  

đào tạo 

Ghi 

chú 

1  Điều khiển tàu biển 
6840109 Cao đẳng  

5840109 Trung cấp  

2  Điều khiển PTTNĐ 
6840108 Cao đẳng  

5840108 Trung cấp  

3  Điện công nghiệp 
6520227 Cao đẳng  

5520227 Trung cấp  

4  Điện tử công nghiệp 
6520225 Cao đẳng  

5520225 Trung cấp  

5  Sửa chữa Máy tàu thủy 
6520131 Cao đẳng  

5520131 Trung cấp  

6  Kế toán doanh nghiệp 
6340302 Cao đẳng  

5340302 Trung cấp  

7  Xây dựng công trình thủy 
6510109 Cao đẳng  

5510109 Trung cấp  

8  Xây dựng cầu đường bộ 
6580205 Cao đẳng  

5580205 Trung cấp  

9  Hàn 
6520123 Cao đẳng  

5520123 Trung cấp  

10  Logistic 
6340113 Cao đẳng  

5340113 Trung cấp  

11  Điện dân dụng 5520226 Trung cấp  

12  Khai thác máy tàu thủy 5840112 Trung cấp  

13  Khai thác vận tải thủy 5810105 Trung cấp  

14  Tin học ứng dụng 5480206 Trung cấp  

15  Công nghệ ô tô 5510216 Trung cấp  

16  Quản lý công trình đường thủy 5340432 Trung cấp  

17  Khảo sát địa hình 5510912 Trung cấp  

 


