
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ - NĂM 2016 
(Dành cho thí sinh ở xa) 

 
 Thí sinh ở xa ngoài tỉnh Quảng Ngãi không có điều kiện đến các điểm PHÁT và 
THU HỒ SƠ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất. Thí sinh có 
thể làm hồ sơ dự tuyển và gởi theo đường Bưu điện, cụ thể như sau: 
 
1. HOÀN TẤT HỒ SƠ DỰ TUYỂN gồm có: (04 giấy tờ) 
 

a. 01 Phiếu đăng ký học nghề  
(Mẫu: 3.Phieu_dang_ky_hoc_nghe.doc hoặc 3.Phieu_dang_ky_hoc_nghe.pdf) 
Ghi đầy đủ thông tin theo; Xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương hoặc thủ 
trưởng đơn vị nơi công tác. Chú ý: ghi rõ tên, địa chỉ và điện thoại người nhận giấy báo 
nhập học. 
 
Ghi chú: Ngành nghề đào tạo, hệ đào tạo và thời gian đào tạo có thể xem file đính kèm: 
2.Thong_tin_dao_tao.doc hoặc 2.Thong_tin_dao_tao.pdf 
 
b. 01 Sơ yếu lý lịch  
(Có thể in theo mẫu: 4.So_yeu_ly_lich.doc hoặc 4.So_yeu_ly_lich.pdf) 
Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu; Xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương 
hoặc thủ trưởng đơn vị nơi công tác. 
 
c. 01 Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tạm thời  
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (Chỉ nhận bản sao có Chứng thực, không nhận bản 
chính) 
  
d. 01 Học bạ  
Học bạ THPT hoặc THCS (Chỉ nhận bản sao có chứng thực, không nhận bản chính) 
 
2. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN gởi về: 
 

BAN TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DUNG QUẤT 
Địa chỉ: Đô thị Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại: (055)2212.738 – Email: bantsvl@dungquat.edu.vn 
 

Ghi chú: Phí nộp hồ sơ dự tuyển 30.000 đ/ 1 hồ sơ 


