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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     

               MÃ HỒ SƠ   ����������� 
                  

  PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐẠI HỌC 

 HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA 

 PHƯƠNG THỨC:     Truyền thống  �        Qua mạng  � 

 Ngành đăng ký: ..................................................................................  

 Chuyên ngành: ...................................................................................  

I. PHẦN BẢN THÂN 

1. Họ và tên (Chữ in hoa): .......................................................................................... Nam � Nữ � 

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

3. Dân tộc:  ................................ Quốc tịch: ...................................... Tôn giáo: ..............................  

4. Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................................  

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

5. Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................  

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

6. Số điện thoại:  ........................................................ Email: ...........................................................  

7. Số CMND/CCCD: ................................ Ngày cấp: ...... / ....... / .........Nơi cấp: ..............................          

8. Trình độ văn hóa: Đã có bằng tốt nghiệp (THPT, BTTH) ...........................................................  

Số hiệu bằng: ................................................................... Năm tốt nghiệp: ...................................  

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

9. Trình độ chuyên môn: Đã tốt nghiệp: TCCN �      TC Nghề �       Cao đẳng �      Đại học �  

Số hiệu bằng: ................................................................... Năm tốt nghiệp: ...................................  

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

10. Đã đi làm: � Chưa đi làm: � 

11. Tên cơ quan: ..................................................................................................................................  

12.  Địa chỉ cơ quan: ............................................................................................................................  

 

Ảnh 3x4 
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II. PHẦN GIA ĐÌNH 

1. Cha 

 Họ tên : ......................................................................................... Năm sinh: ................................  

 Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................................  

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

2. Mẹ 

 Họ tên: .......................................................................................... Năm sinh: ................................  

 Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................................  

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

3. Vợ hoặc chồng: 

 Họ tên: .......................................................................................... Năm sinh: ................................  

 Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................................  

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

 Số điện thoại: .................................................................................................................................  

III. PHẦN CAM ĐOAN 

Tôi tên:  ........................................................................................ , cam đoan những lời khai trong phiếu 

này là đúng sự thật và tất cả những giấy tờ của tôi đã nộp trong hồ sơ là hợp pháp. Nếu một 

trong các giấy tờ đã nộp trong hồ sơ không hợp pháp, tôi xin chịu mọi hình thức xử lý của Nhà 

trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

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

  Người đăng ký 
  (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


