
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
   

 

 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 
(HÌNH THỨC CHÍNH QUY) 

 

 

 

 

 

A/ PHẦN BẢN THÂN 

Họ và tên thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa và có dấu) 

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

Ngày, tháng, năm sinh: (Chỉ ghi 2 số cuối của năm sinh) 

ngày tháng năm 

 
Nơi  sinh  (chỉ  ghi  tỉnh): 

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

Hộ  khẩu  thƣờng  trú:  

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

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

Quốc  tịch:.................... Dân  tộc: ................................................ Tôn  giáo 

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

Ngành dăng ký xét tuyển:...........................................................   Mã ngành : 
          

 

Đã tốt nghiệp ngành:  ...................................................... 

Hệ (TCCN, CĐ, ĐH):…………………………………… 

Năm tốt nghiệp:………………………………………….. 

 

Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào một ô) 

Khi cần báo  tin theo  địa  chỉ:  .................................. 

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

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

Điện  thoại  liên  lạc:  ................................................ 

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

Email.................................. ...................................................................................... ..................................... 

Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn 

vị, phục vụ, chức vụ) từ năm 15 tuổi đến nay. 

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

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

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

 

 
Dán ảnh 

3x4  



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

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

 

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

B/ PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Cha 

Họ  và  tên:  .........................................................................................  . Năm sinh: .............................. 

Quốc tịch: .....................................................Dân tộc ............................Tôn giáo: . .............................. 

Hộ  khẩu  thường  trú:...........................................................................  ................. ............................. 

Nghề  nghiệp  hiện  nay: .......................................................................  ................. ............................ 

2. Mẹ 

Họ  và  tên:  .........................................................................................  . Năm sinh: ............................. 

Quốc tịch: .....................................................Dân tộc ............................Tôn giáo: . ............................. 

Hộ  khẩu  thường  trú:........................................................................... ……........................................ 

Nghề  nghiệp  hiện  nay: .......................................................................  ..... ........................................ 

3. Vợ hoặc chồng: 

Họ  và  tên:  .........................................................................................  . Năm sinh: ............................ 

Quốc tịch: .....................................................Dân tộc ............................Tôn giáo: . ............................ 

Hộ  khẩu  thường  trú:....................................................................................... .................................. 

Nghề  nghiệp  hiện  nay: .............................................................................. ........................................ 

5.    Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột:  ........................... .................   

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

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

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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo 

quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ngày .......tháng.......năm....... 

Thí sinh ký tên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN BAO GỒM 

 
1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu bên trên) 

2. Bản sao giấy khai sinh. 

3. Bản sao các văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm: 

a. Đối với hệ liên thông từ trung cấp lên đại học: 

 Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề 

 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp chuyên  

 

b. Đối với hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học 

 Bản sao Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên nghiệp/Cao đẳng nghề.   

 Bản sao Bảng điểm tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề. 

 

c. Đối với hệ đại học văn bằng 2 

 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học văn bằng 1. 

 Bản sao Bảng điểm tốt nghiệp đại học văn bằng 1. 

 
 

LƢU Ý TẤT CẢ CÁC BẢN SAO ĐỀU PHẢI CÓ CÔNG CHỨNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

 

Kính gửi: Trƣờng Đại học Lạc Hồng 

 

Phần 1: Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên: ...................................................................  Nam (nữ):  ................ Dân tộc: ..................  

2. Số chứng minh nhân dân: .........................................  Ngày cấp: ..................   Nơi cấp: ..............  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................Nơi sinh: ......................................................   

4. Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................  

5. Liên hệ: 

 

Điện thoại để bàn (có mã Tỉnh/Thành phố): .......................................................................................   

Điện thoại di động: ........  .....................................................................................................................  

Email: ..................................................................................................................................................  

6. Công việc hiện nay (để trống nếu không có):………………………………….. ...............................  
 

Phần 2: Trình độ, khả năng, bằng cấp 

 

7. Tốt nghiệp THPT loại 

    TB  Khá           Giỏi       Xuất sắc                                                   

 





8. Tốt nghiệp hệ:     

 Trung cấp  Cao đẳng      Đại học       Năm tốt nghiêp:…………………………………  

9. Ngành: ................................................................................................................................................  

Tại trường: ...........................................................................................................................................        

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

Tôi có nguyện vọng theo học ngành:  ..................................................................................................  

Hệ:  Đại học văn bằng 2.  Cao đẳng  liên thông       Trung cấp liên thông  

........., Ngày ........... tháng ......... năm 20..... 

  Người đăng ký 

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

 

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ 
 

 

 

Phần 1: Thông tin cá nhân (thí sinh điền đây đủ thông tin vào phiếu nhận hồ sơ )

10. Họ và tên: ................................................................  Nam (nữ):  ...............................................  

11. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................Nơi sinh: ......................................................   

12. Liên hệ:  

Điện thoại để bàn (có mã Tỉnh/Thành phố): .......................................................................................   

Điện thoại di động: ........  .....................................................................................................................  

Email:    

 

 Phần 2: Hồ sơ gồm có 

 Có không 

 Sơ yếu lý lịch  ............................................................................. □ □  

 Phiếu đăng ký dự tuyển .............................................................. □ □  

 Bản sao công chứng giấy khai sinh (hoặc CMND) .................... □ □ 

 Bản sao công chứng bằng Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học. ........ □ □ 

 Bản sao công chứng bảng điểm Trung cấp/Cao đẳng/Đại học .. □ □ 

 2 ảnh 2x3 .................................................................................... □ □ 

 

 

 

................, Ngày ........... tháng .......năm 20..... 

   Người đăng ký Cán bộ nhân hồ sơ 

 (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

 


