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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ CÓ BẰNG ĐẠI HỌC 

(Loại hình Chính quy) 
 

A. THÔNG TIN THÍ SINH 
1. Họ và tên của thí sinh (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

................................................................................................................... Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) Ngày Tháng Năm 

3. Nơi sinh (Ghi theo giấy khai sinh) ............................................................................................................ 
4. Giấy CMND/căn cước CD  
     Ngày cấp:  ………………..     Nơi cấp: ……………….. 

5. Số điện thoại:.................................................................... 6. Dân tộc: ............................................. 

7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................... 

8. Nơi ở hiện nay:................................................................................................................................... 

9. Nghề nghiệp, chức vụ:…………………........................................................................................... 

10. Nơi làm việc:..................................................................................................................................... 

11. Nơi học ở  Đại  học (ghi tên trường và nơi trường đóng xã-huyện-tỉnh)  

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

12. Ngành học và chuyên ngành học ở Đại  học  
.................................................................................................................................................................. 

13. Loại hình đào tạo:.....................................................  14. Xếp loại tốt nghiệp:............................................. 

15. Số hiệu bằng, số vào sổ và ngày cấp bằng : ....................................................................................................      

16. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có):........................................Khu vực:….................................................. 

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

TT Tên ngành Tên chuyên ngành Ghi chú 

1    

2    
 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trong hồ sơ ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý 
theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngày ...... tháng ...... năm 2020                                     Ngày ...... tháng ...... năm 2020 
       Họ tên, chữ ký của cán bộ nhận hồ sơ                                     Họ tên, chữ ký thí sinh  

Số hồ sơ: 

            
 


