
    
Số phiếu: 
(Thí sinh không phải ghi mục này) 

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

PHIẾU TUYỂN SINH 

Kỳ tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng hệ VLVH; Đại học bằng hai 

I. Thông tin thí sinh 

1. Họ và tên thí sinh: .........................................................................2. Số CMND .................................  

3. Phái: .................................4. Ngày sinh:........................................5. Dân tộc: ....................................  

6. Đối tượng ưu tiên: ................................................................................................................................ 

7. Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) ......................................... 

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

8. Học sinh trường THPT:  

Lớp 10: ..................................................................................................................................................... 

Lớp 11: ..................................................................................................................................................... 

Lớp 12: ..................................................................................................................................................... 

9. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn khu vực đó: KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3.  

10. Địa chỉ báo tin: ................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................... Điện thoại: ......................................  

11. Dự thi vào ngành:......................................................................... Mã ngành: ..................................  

12. Đã tốt nghiệp ngành (nghề):.............................................................................................................. 

Hệ tốt nghiệp:              Đại học                          Cao đẳng                               Cao đẳng nghề  

                                    Trung cấp                      Trung cấp nghề                      Trung học phổ thông   

Năm tốt nghiệp: ............................................ Xếp loại tốt nghiệp: ........................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước Pháp luật. 

Hồ sơ gồm: 
1- Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu này). 
2- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp (Giấy 
chứng nhận hoàn thành khoá học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp nếu chưa có Bằng tốt 
nghiệp); 
3- Bảng điểm Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề (bản sao công chứng); 
4- 03 ảnh 4x6 có ghi rõ họ tên sau ảnh; 
5- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 
6- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh. 

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan công tác       
hoặc UBND xã, phường 

 
 

       ............., ngày........tháng........năm 201... 
                 Thí sinh 

              (Ký và ghi rõ họ tên) 

  
 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: Khoa Tại chức, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh,  
Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Tp. Vinh - Nghệ An.  
Điện thoại: 02383.568742 

 
 

Dán ảnh 4x6 và 
đóng dấu giáp 

lai  


