
 

I.  PHẦN TỰ KHAI CỦA THÍ SINH 

- Họ và tên khai sinh (chữ in hoa): ..................................................................... Nam, Nữ............. 

- Ngày, tháng, năm sinh ............................................................................................................... .. 

- Nơi sinh (Xã, Huyện, Tỉnh): ....................................................................................................... .. 

- Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................ . 

- Dân tộc: .......................................................... Tôn giáo: ............................................................ . 

- Số CMND: ................................... Ngày cấp:…..………………Nơicấp:………………………. 

- Nơi làm việc hiện tại (nếu có): .....................................................................................................  

- Họ tên cha:………………………………Năm sinh:….…....Nghề nghiệp:…………………….. 

- Họ tên mẹ:………………………………Năm sinh: ..……..Nghề nghiệp:…………………….. 

1.1. Đối với thí sinh đkxt đại học:  

- Trình độ văn hóa (tốt nghiệp THPT):  ................................ ….....…… Năm tốt nghiệp:….…….. 

- Tên trường lớp 12:……………………………………………………………………………….. 

- Học lực lớp 12:…………………………………Hạnh kiểm lớp 12:……………………………. 

1.2. Đối với thí sinh đkxt liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học 

- Đã tốt nghiệp (THCN, CĐ, ĐH) ngành: ......................................................................................  

- Năm tốt nghiệp ................. Trường tốt nghiệp: .............................................................................  

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

trước pháp luật và Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…. 

       Thí sinh đăng ký xét tuyển 

    (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

II. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN /  ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ THÍ SINH 

 

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

Xác nhận hồ sơ của Anh (chị): .......................................................................................................  

Hiện nay làm việc/sinh sống tại: .................................................................................................... 

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

Khai như trên là đúng sự thật.                                          

                                                                                    ……….., ngày …. tháng….. năm 20…. 

                     (Ký tên và đóng dấu) 
 

 

 

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

 

             Ngành đăng ký xét tuyển: ……………………………………… 
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