
  

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

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
             (Đại học, Liên thông đại học hệ vừa làm vừa học) 

 

                  Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quy Nhơn 

 

Tôi tên là:  ..............................................................................................................................................  

Đăng ký xét tuyển ngành:  .....................................................................................................................  

Năm tuyển sinh:  ....................................................................................................................................  

Hình thức đào tạo:   Đại học VLVH  (tốt nghiệp THPT hoặc tương đương);   

                                 Liên thông TC-ĐH  ;       Liên thông CĐ-ĐH  ;       Liên thông ĐH-ĐH  . 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

A/ Phần bản thân: 

1. Họ và tên khai sinh:  ................................................................................................   Nam;  Nữ 

2. Ngày sinh: ……../………../………..  Nơi sinh:  ...............................................................................  

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

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

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

5. Số CMND/CCCD: .............................................................................................................................  

 Ngày cấp: ……../………../……….. Nơi cấp: ................................................................................  

6. Nghề nghiệp: ......................................................................................................................................  

7. Tên cơ quan công tác: ........................................................................................................................  

8. Điện thoại nhà riêng: ...................................................  Di động: ...................................................  

9. Email: .................................................................................................................................................  

10. Trình độ văn hóa: đã có bằng tốt nghiệp 

 THPT  Bổ túc THPT   Trung cấp     Cao đẳng    Đại học 

11. Ngành tốt nghiệp:  ...................................................................  ........................................................  

12. Trường tốt nghiệp: .................................................................. Năm tốt nghiệp: ..............................  

B/ Quá trình học tập và làm việc của bản thân: (Chỉ ghi từ khi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở đi) 

Ngày, tháng, 

năm 
Học hoặc làm việc gì Ở đâu 

Thành tích học tập và 

làm việc 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Dán  

ảnh 3x4  



 

 

II. 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 và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

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

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

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

Hiện nay cư trú/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 

1.  Họ tên người xét duyệt:  .................................................................................................................  

2.  Hồ sơ đủ giấy tờ quy định:  .............................................................................................................  

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

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

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

 Bình Định, ngày …… tháng …… năm …… 

  NGƯỜI KIỂM TRA HỒ SƠ  
  (Ký và ghi rõ họ tên)  


