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

PHIẾU TUYỂN SINH
(Kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ LT, VLVH, VB2)

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Hồng Đức

Tên tôi là: ...................................................................Ngày sinh.........................................
Đã tốt nghiệp bậc ........ Ngành học............................................Hệ đào tạo.........................
Tại trường: ........................................................ Ngày, tháng, năm tốt nghiệp :…………..
Nay tôi có nguyện vọng dự thi tuyển sinh đào tạo (Chọn 1 trong 3 hình thức sau) :

Liên thông từ ……………lên………………… Hình thức:     Chính quy; VLVH
Văn bằng 2, hình thức đào tạo       Chính quy; VLVH
Vừa làm vừa học (Tuyển sinh từ THPT hoặc tương đương)

Ngành.................................................................................................................................
Kỳ thi tuyển sinh tháng……..năm 201….

SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. BẢN THÂN
Họ và tên: ............................................................................................. (Nam, nữ).............
Ngày sinh: ...........................................................................................................................
Nơi sinh: ..............................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................
Nghề nghiệp: .......................................................................................................................
Chức vụ: ..............................................................................................................................
Nơi làm việc hiện nay: ........................................................................................................
Dân tộc: ....................................................Tôn giáo: ..........................................................
Là Đoàn viên TNCSHCM                         Là Đảng viên Đảng CSVN
Số CMTND: .................Nơi cấp: ......................................Ngày cấp...................................

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC
Từ (tháng, năm)
đến (tháng, năm)

Học tập
hoặc làm việc gì Ở đâu Thành tích

đạt được

Ảnh
(3x4)

có dấu xác
nhận của
CQ, ĐP



II. Gia đình
1. Họ và tên bố:................................. Tuổi.......Nghề nghiệp...............................................
Nơi làm việc:........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................
2. Hộ và tên mẹ:.................................Tuổi......Nghề nghiệp................................................
Nơi làm việc:........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................
3. Họ và tên vợ (chồng):........................ Tuổi......Nghề nghiệp...........................................
Nơi làm việc:........................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................
4. Họ và tên con:..................................................................................................................

Căn cứ vào quy chế tuyển sinh, tôi thuộc diện ưu tiên:
1. Khu vực (KV1, KV2, KV2-NT, KV3)….............................................................
2. Đối tượng ưu tiên (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07): …………………………………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin hoàn toàn

chịu trách nhiệm trước pháp luật.
.................., ngày........ tháng.......năm 20....

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI XIN DỰ TUYỂN
HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ( Ký, ghi rõ họ và tên)

(Chức vụ, ký, ghi rõ họ và tên)


