
TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

KỲ TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC THỨ HAI 

NĂM _______ 
 

 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Bản thân 

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

 ………………………………. ……………………………………………..Giới tính:……………… 

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: ……………………………………………………………… ….. 

Số CMND: ………………………..Ngày cấp: …………………..….. Nơi cấp: …….……………… 

Chức vụ và nơi làm việc: …………………………………………………………………………….. 

Dân tộc: ……………………………………….. Tôn giáo: …………………………………….......... 

Đoàn thể đang tham gia: (Đảng CSVN, Đoàn TNCS HCM): ……………………………………… 

Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành: …………………………….. ………………………………… 

Hình thức, loại hình đào tạo:….………........................................Năm tốt nghiệp:………………… 

Mã sinh viên đại học (văn bằng thứ nhất):……………………Mã sinh viên cao đẳng:…………….. 

Trình độ ngoại ngữ:            Tiếng Anh:………………………………………………………… 

              Ngoại ngữ khác:………………………………………………….. 

Ảnh 4x6 

 
(đơn vị xác 

nhận hồ sơ 

tuyển sinh 

cần đóng giáp 

lai ảnh này) 

 



2. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (chỉ ghi từ khi tốt nghiệp THPT, THBT hoặc 

TCCN, TC nghề) 

Ngày tháng năm Học hoặc làm việc gì? Ở đâu? 
Thành tích học 

tập và làm việc 

…………………. 
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………………… 

………………… 

………………… 
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………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

 

II. KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT 

1. Khen thƣởng 

Huân chƣơng:…………………………………………………………………………………………… 

Huy chƣơng:…………………………………………………………………………………………….. 

Bằng khen cấp tỉnh (hoặc tương đương):………………………………………………………………. 

2. Kỷ luật (cần ghi rõ thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên)………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

III. NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN 

 

1. Phẩm chất: (nêu những nét chính)…………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Năng lực:………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Sở trƣờng:……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 



IV. PHẦN GIA ĐÌNH 

Họ và tên Bố:………………………………………………………………………………Sinh năm…………... 

Nghề nghiệp:…………………………………..…Nơi làm việc:………………………………………………… 

Nơi ở:………………………………………………………………………………………….……….................. 

Họ và tên Mẹ:……………………………………………………………………………...Sinh năm…………... 

Nghề nghiệp:…………………………………..…Nơi làm việc:………………………………………………… 

Nơi ở:………………………………………………………………………………………….……….................. 

Họ và tên Vợ (hoặc Chồng):……….…………………………………………………..…Sinh năm…………... 

Nghề nghiệp:…………………………………..…Nơi làm việc:………………………………………………… 

Nơi ở:………………………………………………………………………………………….……….................. 

V. LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo 

Quy chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi 

bổ sung nội dung lời khai sẽ 

không được chấp nhận 

 

………,Ngày…..tháng….năm ….. 

Thí sinh ký và ghi họ tên 

 

 

 

VI. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN CẤP PHƢỜNG, XÃ) 

QUẢN LÝ NGƢỜI DỰ THI 

Tôi tên:………………………………………………...Chức vụ:………………………………………...... 

Xác nhận hồ sơ của anh (chị):………………………………………………………………………………. 

Hiện nay đang làm việc tại………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Hoặc đang thƣờng trú tại phƣờng, xã……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………………… 

Khai nhƣ trên là đúng sự thật. 

 

Tùy theo đối tƣợng thí sinh, đề nghị Thủ trƣởng đơn vị (đối với thí sinh là cán bộ, công nhân, viên chức), 

hoặc Công an xã, phƣờng (đối với thí sinh tự do đang cƣ trú tại địa phƣơng) ký tên đóng dấu. 

Ghi chú: Cần đóng dấu giáp lai ảnh của thí sinh trong phiếu ĐKDT. 

 

……………, ngày…..tháng…..năm….. 

             Ký, ghi họ tên và đóng dấu 
 



VII. XÉT DUYỆT HỒ SƠ 

(Của trƣờng Đại học Đồng Tháp) 

 

Tôi tên:…………………………………………………Chức vụ:……………………… 

đƣợc Hiệu trƣởng ủy quyền kiểm tra hồ sơ dự tuyển của thí sinh:……………………………………. 

1. Hồ sơ đủ giấy tờ quy định 

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

………………………………………………………………….……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

………………., ngày……tháng…..năm……. 

Ký, ghi họ tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


