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

Ảnh (3x4)

……………, ngày

( Đóng dấu giáp
lai)

tháng

năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
HỆ LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
NĂM 2022
I- Bản thân
1. Họ và tên: …………………………………………….Nam 

Nữ 

2. Ngày sinh: ……………………………………………………………………….…………………….
3. Nơi sinh (theo giấy khai sinh):……………………………………………………..…………………..
4. Khu vực tuyển sinh (Căn cứ vào hộ khẩu thường trú để khai. Ví dụ: Hộ khẩu thường trú ở Quận
Thanh Xuân- HN thì đối tượng tuyển sinh là Khu vực 3, viết tắt là KV3…):………………………
5. Đối tượng ưu tiên (Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh phải có xác nhận của Phòng
Lao Động và Thương Binh cấp huyện thì mới được cộng điểm thi):…………………………………
6. Nghề nghiệp. chức vụ và nơi làm việc hiện nay:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8. Là Đoàn viên TNCSHCM: 

Là Đảng viên Đảng CSVN: 

9. Số CMND: ……………………….- Nơi cấp:………………………….- Ngày cấp:…………………
10. Địa chỉ liên hệ của thí sinh khi cần thiết:
…………………………………………………………………………….………………………….....
Điện thoại liên hệ: …………………………………..Email:…………...…………………...…………….
QÚA TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC
Từ (tháng năm) đến

Học tập

(tháng năm)

(hay làm việc)

Ở đâu?

Khen thưởng
(Kỷ luật)

Tôi đã tốt nghiệp Trường…………………………………………………- Năm:……..............
Hệ: Cao đẳng 

TCCN 

Loại hình đào tạo: - Chính quy: 

- VHVL: 

Ngành học: …………………………………………..Chuyên ngành:……………………………..
Số hiệu bằng:……………………………………Ngày cấp bằng:…………………………………
11. Nguyện vọng đăng kí dự tuyển Hệ liên thông trình độ Đại học/ Cao đẳng của Trường Đại học Công
nghệ Giao thông vận tải:
Loại hình đào tạo: Tại chức:  Chính quy: 
Chuyên ngành: ………………..……….

Mã ngành:…………………………..

II- Gia đình:
1. Họ và tên Bố:………………….

Tuổi:……………… ĐT:……………...…

- Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………....
- Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………..
Họ và tên Mẹ:…………………

2.

Tuổi:……………… ĐT:……………...…

- Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………....
- Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………..
3. Họ và tên vợ hoặc chồng:………………. Tuổi:……………… ĐT:……………...…
- Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………...………………..
- Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………..
4. Họ và tên con:
1)…………………………….………..

2)…………………….…………….………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
…..………….., ngày………tháng……….năm 20
Người xin dự tuyển
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương (nếu chưa đi làm) cho đi học:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…..………….., ngày………tháng………năm 202
(Chức vụ, kí tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Thí sinh hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và nộp về Bộ phận tuyển sinh hoặc trực tiếp cho cán
bộ tư vấn tuyển sinh 01 bộ; mỗi bộ gồm có:
1. Sơ yếu lí lịch (theo mẫu) được điền đầy đủ thông tin, dán ảnh và có xác nhận của chính
quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;
2. Bản sao công chứng bằng cao đẳng (2 bản)
3. Bản sao công chứng bảng điểm cao đẳng (2 bản)
4. Bản sao công chứng giấy khai sinh/căn cước công dân (Chứng minh thư nhân dân);
5. 02 ảnh thẻ cỡ 3x4, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh (không kể ảnh dán trên Sơ
yếu lí lịch).
* BỘ PHẬN HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH
(1) Khoa Đào tạo tại chức : P102, nhà H2, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT
0972.091290 ThS. Ly; email: lylt@utt.edu.vn

