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                      PHIẾU TUYỂN SINH 

                              KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ  

ĐẠI HỌC 
 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư 

Tên tôi là:. ..............................................................................  ................................................................  

Hiện đang công tác tại: ........................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................  

Có nguyện vọng xin dự tuyển vào hệ chính quy đào tạo liên thông trình độ đại học: 

Ngành thi: ..............................................................................  ................................................................  

Kỳ thi tuyển sinh năm: ...........................................................  ................................................................  

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1) Của bản thân: 

Họ và tên khai sinh:………………………………..  (Nam, Nữ)……………………………………..  

Tên thường gọi: ................................................................ Số CMND: ..................................................  

Sinh ngày:  ...………. tháng  ............  năm: …………………  

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………. 

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:…………………………………………………………………… 

Dân tộc: ...............................................  Tôn giáo:  .................  

Nghề nghiệp và nơi làm việc:……………………………………………………………………….. 

Điện thoại ........................  

Đoàn thể đang tham gia (Đảng viên, Đoàn TNCS-HCM):………………………………………….. 

Trình độ văn hóa: Đã có bằng tốt nghiệp: (THPT, THBT, THCN):…………………………………  

Nơi cấp bằng:  ........................................................................  ký ngày:……………………………..  

Đã tốt nghiệp Cao đẳng, THCN  ...........................................  Ngành:………………………………  

Năm tốt nghiệp Cao đẳng, THCN …………………………………………………………………. 

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng  .................  Trình độ (A, B hoặc C):……………………………………  

 

 

 

 

Ảnh 3x4 có dấu 
giáp lai 

 

Số hiệu SV:…………….. 



2) Quá trình học tập và làm việc của bản thân: 

(Chỉ ghi từ khi tốt nghiệp THPT, THBT, THCN, TH Nghề, Cao đẳng) 

Ngày, tháng, 
năm 

Học hoặc làm việc gì Ở đâu 
Thành tích học tập 

và làm việc 
    

    

    

    

    

    

    

3) Khen thưởng, kỷ luật: 

a. Khen thưởng: 

Huân chương, Huy chương:………………………………………………………………………… 

Bằng khen cấp Tỉnh (hoặc tương đương):…………………………………………………………..  

b. Kỷ luật: (Cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên): 

……………………………………………………………………………………………………….  

II. PHẦN GIA ĐÌNH 

Họ và tên Cha: ................  ................... Sinh năm: ..................  ...................................... …………… 

Nghề nghiệp: ...................  ................... Nơi làm việc: ............  ...................................... ……………. 

Nơi ở:………………………………………………………………………………………………. 

Họ và tên mẹ: ..................  ................... Sinh năm: ..................  ...................................... ……………. 

Nghề nghiệp: ...................  ................... Nơi làm việc:………………………………………………. 

Nơi ở: ..............................  ...................  ..................................  ...................................... ……………. 

Họ và tên Vợ (hoặc chồng): ................ Sinh năm: ..................  ...................................... ……………. 

Nghề nghiệp: ...................  ................... Nơi làm việc: ............  ......................................  

Nơi ở:…………………………………………………………………………………………………. 

             

III. LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 

……… , ngày …… tháng …… năm …… 

Người khai ký tên 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 



IV. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN CẤP PHƯỜNG, XÃ)  

QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ THI 

Tôi là:  .......... Chức vụ: ..........................................................  

Xác nhận hồ sơ của anh, chị: …………………………………………………………………………. 

Hiện nay làm việc tại: ………………………………………………………………………………… 

Thông tin được khai như trên là đúng sự thật. 

……… , ngày …… tháng …… năm …… 

  Ký tên và đóng dấu 

  



IV. XÉT DUYỆT HỒ SƠ 

(Của trường Đại học, Cao đẳng) 

 

Tôi là:  ....................................................................................  Chức vụ: .....................................  

được Hiệu trưởng ủy quyền xét duyệt hồ sơ dự tuyển của thí sinh: ............................................  

1/ Hồ sơ đủ giấy tờ quy định:  .....................................................................................................  

2/ Hồ sơ còn thiếu các giấy tờ quy định sau:  ..............................................................................  

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

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

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

3/ Thí sinh thuộc diện ưu tiên:  ....................................................................................................  

1. ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ................................................................ 

4/ Thí sinh thuộc diện ưu tiên miễn thi tuyển sinh (được vào học thẳng)  ..................................   

5) Thí sinh đủ điều kiện vào học hoàn chỉnh kiến thức 

6) Thí sinh đủ điền kiện vào học đại học bằng 2 
 

……….., ngày …… tháng …… năm ……… 

Ký tên 

               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Nhà trường ghi bổ sung khi thí sinh nhập học: 

Đã dự thi tuyển sinh ngày: .................. / ............. / ............... tại ....................................................  

Số báo danh .....................  ...................  ........................................................................................  

Kết quả thi tuyển: 

Điểm thi môn 1 

Điểm thi môn 2 

Điểm thi môn 3 

 

Tổng số điểm: 
 


