
 

LONG HOA XA Ho' CHU NG -HiA VItT NAM 
DOc lap - Ttf do - Hanh phtic 

Anh3x4 
Co du cua cd 

plan xac nhan 
h6 sd 

PHIEU TUYiN SINH 
LIEN THONG, VAN BANG 2 Hie CHiNH QUY 

VA HE Via LAM HQC 

Kinh 	HOi d6ng tuyen sinh Trutng : DAI HQC THIJ DAU MOT 

Toi ten la • 	  

Co nguyen vong xin du* tuy4n vao: Nganh. 	  

Chuyen nganh- 

Thi tuyin nam:. 	  

1. sci YgU Li LICH 

1) Cia bin than. 

Ho va ten khai sinh• 	  

Ten thtiang goi• 	  

Sinh ngay: 	 thing. 	nAm 	  

Ndi sinh" 	  

Ndi clang ks,  nhan kha'u thutng trti• 	  

ChiIc vu va mil lam viec: 	  
Dan tOc• 	Ton giao• 	  

Doai the Bang thaw gia (Ding vien, Doan TNCS HCM): 	  

Trinh dO van h6a: DA co bng tot nghiep : (THPT, BTVH, THCN)- 

Ndi al) bang: 	 , kj ngay 	thing 	.nam 	  

Da t6t nghiep D4i h9c, Cao &fang, THCN 	  

Nam t6t nghiep Dai h9c, Cao clang, THCN 	 Nganh 	  

Trinh dO ngoai 	Tieng Anh 	 Trinh . (A,. B. hoac .C) 	  

Tien Nga 	 Trinh dO (A, B hoc C) 	  

	 Trinh der (A, B hoac C) 	  



2) Qua truth hnc tap Nit lam vise cua bitn than. 
(Chi ghi tit khi tot nghiep THPT, BTVH hoac THCN, TH nght.) 

dau Ngay/thang/nam Hoc hoac lam nghe gi 
Thanh tich hoc tap va 

lam viec 

3) Khen thttang, ky Mat. 
a) Khen thdeng 
Huan chadng: 	  
Huy chdcing: 	  
Bang khen cap Tinh (hoac toting ddang): 	  
b) KS, luat: (cln ghi rO that gian bi 1(5,  luat tit hInh thdc canh cau bra len) 	  

II. PHAN GIA DINH 
Ho va ten cha: 	 Sinh nam 19 	  

Nghe nghiep- 	 Nth lam viec 	  

Ndi 	  

Ho va ten Me: 	 Sinh nam 19 	  

Nghe nghiep-  	Ndi lam v* 	  

Ndi o 	- 

H9 Ira ten Vo (hoac Ch8ng): 	 Sinh nam 19 	  

Nghe nghiep• 	 Ndi lam vi'ec 	  

Ndi 	  



TV' NHAN XET CUA BAN THAN 
1. Phim chat: (neu nhffng net chinh) 	  

2. Nang 

3. sa truang: 	  
Can at vio qui the tuyen sinh tei duilc xep vio danh sach thi sinh thuec dien ttu den: 

1 	  
2 	  
3 	  

IV. LtiI CAM DOAN 
Tai xin cam doan nheng ldi khai tren cua tai la dting ski thyc, neu co gi sai trai, toi xin chiu 
trach nhiem tralc phap luat. 

	 Ngay 	[hang 	nam 	 
Ngtaii khai kjr ten 

V. XAC NHAN CUA Ci QUAN (HOAC CHINH QUYEN 
CAP XA, PH1LitiNG) QUAN LY NGetli Dtf THI 

Toi la• 	  Chdc vy • 	  
Xic ttha'n h6 sd cua anh, chi-
Hien nay lam viec 

Khai nhu'tren la dung sy thtfc. 
	 Ngay 	[hang 	nam 	 

Mr ten vit Ong ddiu 



1. XET DUYtT H6 Sd 
(Cua throng DO hoc, Cao ding) 

Teli la. 	  Cht(c vu• 	 eltidc Hi6u tru'ang 

quyen xem nd sd dii tuyen 	thi sinh• 	 

1) H6 sd diy du gity tb quy dinh 

2) H6 sd con thie-u cac gia'y td qui dinh sau: 

3) Thl sinh thu6c di6n 	Lien: 
1 	  
2 	  
3 	  

4) TM sinh thu6c dien mien thi tuye'n sinh (dtidc vio h9c thing). 

L 

	 Ngay 	thong 	nam 	 
KS,  ten 

(ghi ro ho ten) 

Nha tnang gill NC sung thi sinh nh$p hue: 
DA di" k5f thi tuyin sinh ngay 	J 	J 	tai 	  
S6 bdo dank: 	  
Ke't qua thi tuyen: 

Diem thi mon 1: 
Diem thi mon 2: 
Diem thi mon 3: 

Tdng 



TRYING DAI HQC THU DAU MOT 	ONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TRUNG TAM TUYEN SINH 	 Doc lap — Ttr do — Hanh phtic  

PHIEU KHAO SAT NHU CAU HQC TAP 
HE THIATYNG XUYEN NAM 2019 - 

D6 trim khai tuye'n sinh cac nganh dao tao nam 2019 dap img nhu cau 
hoc tap nang cao trinh d'9 chuyen mon, nghiep vu dm ca nhan, Trtromg Dai h9c 
Thu Dau MOt rat mong nhan dtrot y kien phan hoi cua cac anh, chi ye nganh can 
h9c cua minh. Nha tnrimg se giri thong tin tuyen sinh cac nganh plra hop den 
anh/chi qua thong tin ca nhan da cung cap. 

ChUng Vol dam bao cac thong tin ca nhan trong phi6u Ichao sat nay hoan 
town dupc bao mat. 

I. THONG TIN CA NHAN: 

- Email. 	  

- Dien tho?.i: 	  

- Facebook: 	  

- Nganh hoc da tot nghiep: 	  

- Dia chi lien 14.c. 	  

- LoO hinh doanh nghiep thuPc: Nha milk: 0 	Ttr nhan: 0 

II. NGANH CO NHU CAU HQC 

• Nganh h9c: 	  

• Thai gian h9c : BuOi t6i: 0 	Thir 7 & CN: 0 

• He ciao tao: 

- Dai hoc vita lam vira hoc: 0 

- Trung cap lien thOng len d4i h9c: 0 

- Cao ding lien tilting len 4i hoc: 0 

- Dai hoc van bang 2: 0 

Trail trong cam an./ 



 
 

                  HỒ SƠ TUYỂN SINH HỆ THƯỜNG XUYÊN 
                           ĐỢT……NĂM 20…. 

 

 
1. Ngành đăng ký học: ............................................................................................... 
2. Hình thức tuyển sinh:  Thi tuyển     Xét tuyển  
3. Hệ đào tạo:  Đại học VLVH (Học 4 năm) 

Đại học liên thông (Từ Trung cấp lên Đại học) 
Đại học liên thông (Từ Cao đẳng lên Đại học) 
Đại học văn bằng 2 

4. Hình thức đào tạo:  Chính quy                    Vừa làm vừa học 
5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữa in hoa có dấu) 

 

..............................................................................................Dân tộc: ................Giới tính: .................. 
 

6. Ngày, tháng và năm sinh  
(Nếu ngày sinh và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu ô) 

7. Nơi sinh: {Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (TP)} ....................................................................... 
8. Hộ khẩu: Tên tỉnh:………………... Mã tỉnh:               Tên huyện:……………………….. Mã huyện:   
9. Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

10.  Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

11. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (TP) 
                                                                                                                                                                                 Mã tỉnh    Mã trường THPT 

Năm lớp 10.................................................................................................... 
Năm lớp 11.................................................................................................... 

Năm lớp 12.................................................................................................... 

Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
Học lực năm lớp 12:(Đạt học lực nào thì khoanh tròn vào học lực đó) Giỏi,  Khá,  Trung bình,  Yếu,  Kém 
Hạnh kiểm năm lớp 12:(Đạt hạnh kiểm nào thì khoanh tròn vào hạnh kiểm đó đó) Tốt,  Khá,  Trung bình,  Yếu 
 

12. Tốt nghiệp   Trung cấp   Cao đẳng   Đại học  
 

Tên ngành đã tốt nghiệp Tên Trường đã tốt nghiệp 
Điểm trung 
bình chung 
toàn khóa 

Xếp loại tốt 
nghiệp 

Năm tốt 
nghiệp 

     
 

13. Dành cho hệ ĐH VLVH (Bằng phương thức xét học bạ năm lớp 12) 

Tên môn xét tuyển Mã tổ hợp Điểm từng môn Tổng điển 

- Môn 1:.............................. 

- Môn 2:.............................. 

- Môn 3: ............................ 

 
Môn 1:.......... 

 

Môn 2:.......... 

 

Môn 3:.......... 

 

 

Điểm tổng kết cả năm lớp 12 (Điểm trung bình các môn học)  

14. Nơi cơ quan đang công tác: 
Tên cơ quan:................................................................................................................................................. 
Địa chỉ:............................................................................................................SĐT cơ quan:....................... 
15. Số CMND/CCCD (Ghi mỗi số vào mỗi ô) 

 

16. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................................................... 
..................................................SĐT:...........................................Email:..................................................... 

       Ngày     tháng    năm 20... 
         Chữ ký của thí sinh 

          
   Ngày              Tháng                       Năm sinh 

              

 

CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ 
Bình Dương, ngày.........tháng..........năm 20... 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

PHIẾU SỐ 1 
Số hồ sơ: ……. 
(Anh/Chị không ghi mục 

này) 



 
 

                  HỒ SƠ TUYỂN SINH HỆ THƯỜNG XUYÊN 
                           ĐỢT……NĂM 20…. 

 

 
1. Ngành đăng ký học: ............................................................................................... 
2. Hình thức tuyển sinh:  Thi tuyển     Xét tuyển  
3. Hệ đào tạo:  Đại học VLVH (Học 4 năm) 

Đại học liên thông (Từ Trung cấp lên Đại học) 
Đại học liên thông (Từ Cao đẳng lên Đại học) 
Đại học văn bằng 2 

4. Hình thức đào tạo:  Chính quy                    Vừa làm vừa học 
5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữa in hoa có dấu) 

 

..............................................................................................Dân tộc: ................Giới tính: .................. 
 

6. Ngày, tháng và năm sinh  
(Nếu ngày sinh và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu ô) 

7. Nơi sinh: {Ghi rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (TP)} ....................................................................... 
8. Hộ khẩu: Tên tỉnh:………………... Mã tỉnh:               Tên huyện:……………………….. Mã huyện:   
9. Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

10.  Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

11. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (TP) 
                                                                                                                                                                                 Mã tỉnh    Mã trường THPT 

Năm lớp 10.................................................................................................... 
Năm lớp 11.................................................................................................... 

Năm lớp 12.................................................................................................... 

Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
Học lực năm lớp 12:(Đạt học lực nào thì khoanh tròn vào học lực đó) Giỏi,  Khá,  Trung bình,  Yếu,  Kém 
Hạnh kiểm năm lớp 12:(Đạt hạnh kiểm nào thì khoanh tròn vào hạnh kiểm đó đó) Tốt,  Khá,  Trung bình,  Yếu 
 

12. Tốt nghiệp   Trung cấp   Cao đẳng   Đại học  
 

Tên ngành đã tốt nghiệp Tên Trường đã tốt nghiệp 
Điểm trung 
bình chung 
toàn khóa 

Xếp loại tốt 
nghiệp 

Năm tốt 
nghiệp 

     
 

13. Dành cho hệ ĐH VLVH (Bằng phương thức xét học bạ năm lớp 12) 

Tên môn xét tuyển Mã tổ hợp Điểm từng môn Tổng điển 

- Môn 1:.............................. 

- Môn 2:.............................. 

- Môn 3: ............................ 

 
Môn 1:.......... 

 

Môn 2:.......... 

 

Môn 3:.......... 

 

 

Điểm tổng kết cả năm lớp 12 (Điểm trung bình các môn học)  

14. Nơi cơ quan đang công tác: 
Tên cơ quan:................................................................................................................................................. 
Địa chỉ:............................................................................................................SĐT cơ quan:....................... 
15. Số CMND/CCCD (Ghi mỗi số vào mỗi ô) 

 

16. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................................................... 
..................................................SĐT:...........................................Email:..................................................... 

       Ngày     tháng    năm 20... 
         Chữ ký của thí sinh 

          
   Ngày              Tháng                       Năm sinh 

              

 

CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ 
Bình Dương, ngày.........tháng..........năm 20... 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

PHIẾU SỐ 2 
(Anh/Chị lưu giữ phiếu 
này để đối chiếu và xuất 
trình khi được yêu cầu) 

 


