
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

       PHIẾU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LT, VLVH, VB2 

NĂM 20.......... 
 

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

I. Thông tin chung: 

Tên tôi là: ................................................................. Giới tính: ..................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ Dân tộc: .................. Tôn giáo: .................... 

Số điện thoại: ........................................................... Email: .......................................................... 

Số CMND/CCCD: ................................................... Ngày cấp: ................ Nơi cấp: .................... 

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

Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, ngõ, đường phố, thôn, bản): ............................................................................. 

Ngày vào Đoàn TNCS HCM: .................................. Ngày vào Đảng CSVN: .............................. 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................................. 

(Địa chỉ cơ quan: ...........................................................................................................................) 

Nghề nghiệp: ............................................................ Chức vụ: ..................................................... 

Tôi đã tốt nghiệp Trường: ........................................ Ngành đào tạo: ............................................ 

Bậc: ...................... Hình thức đào tạo: ..................... Năm tốt nghiệp: .......................................... 

 Tôi có nguyện vọng dự thi/xét tuyển vào Trường Đại học Hồng Đức hệ LT, VLVH, 

VB2, trình độ đại học, ngành: ..................................................................... Từ ......................... 

Hình thức đào tạo:   Chính quy            VLVH 

Khu vực tuyển sinh: KV1, KV2, KV2-NT, KV3.  Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. 

(khoanh tròn vào khu vực và đối tượng ưu tiên, nếu có) 

II. Gia đình 

2.1. Họ và tên cha: ………………..………....... Năm sinh: ……........ Nghề nghiệp:…..…....… 

2.2. Họ và tên mẹ: ……………………….......... Năm sinh: …......….. Nghề nghiệp:….….....… 

2.3. Họ và tên vợ/chồng: ……………...……..... Năm sinh: …......….. Nghề nghiệp:……......... 

Dân tộc: ….......…...… Tôn giáo: …...…….....… Số điện thoại: ................................................... 

Đơn vị công tác: ............................................................................................................................. 

2.4. Họ và tên các con 

1. …………………..........................….… Năm sinh: …..............  

2. …………………………........................Năm sinh: …….......... 

3. ………………………........................... Năm sinh: ….............. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

                                                                   .................., ngày ........ tháng ....... năm 20 ...... 

 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC                NGƯỜI XIN DỰ THI/XÉT TUYỂN 

HOẶC UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                                 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

               (Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

Ảnh 

(3 x 4 cm) 


