
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TP.HỒ CHÍ MINH 

------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Tuyển sinh hệ Liên thông Đại học chính quy 
 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH: 

Họ và tên:  .............................................................  Nam/Nữ:  ..............  

Ngày, tháng, năm sinh:  .........................................................................   

Nơi sinh:  ...............................................................................................  

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

Hộ khẩu thường trú:  .............................................................................  

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

Khu vực ưu tiên:  ........................... Đối tượng ưu tiên:  ..........................................................  

Tổ chức đoàn thể tham gia (Đảng CSVN, Đoàn TNCS HCM, Hội SVVN):  ........................  

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

Trình độ văn hoá:  ...................................................................................................................  

Đã tốt nghiệp hệ:  ....................................................................  Năm tốt nghiệp: ....................  

Ngành tốt nghiệp:  ....................................................................................................................  

Chuyên ngành tốt nghiệp:  .......................................................................................................  

Xếp loại tốt nghiệp:  .................................................................................................................  

Ngoại ngữ:   Tiếng:  ....................... Trình độ:  .........................................................................  

 Tiếng:  ....................... Trình độ:  .........................................................................  

Mã ngành đăng ký dự tuyển:  ...................................................................................................  

Ngành đăng ký dự tuyển:  ........................................................................................................  

Chuyên ngành đăng ký dự tuyển:  ............................................................................................   

Điện thoại nhà riêng:  ..................................  Điện thoại di động:  ..........................................  

Họ và tên, địa chỉ khi cần báo tin liên hệ:  ..............................................................................  

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

 .................................................................................................................................................  
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II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH: 

1. Họ và tên cha:  ............................................................................  Năm sinh:  ..................  

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

Hộ khẩu thường trú:  ...............................................................................................................  

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

Điện thoại liên lạc:  .................................................................................................................  

2. Họ và tên mẹ:  .............................................................................  Năm sinh:  ..................  

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

Hộ khẩu thường trú:  ...............................................................................................................  

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

Điện thoại liên lạc:  .................................................................................................................  

3. Họ và tên vợ hoặc chồng:  ........................................................  Năm sinh:  ..................  

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

Hộ khẩu thường trú:  ...............................................................................................................  

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

Điện thoại liên lạc:  .................................................................................................................  

 

 

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

trách nhiệm và nhận xử lý theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 Tp.HCM, ngày … tháng … năm ………… 

Người khai ký tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN (HOẶC CHÍNH QUYỀN CẤP 

PHƯỜNG, XÃ) QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ TUYỂN: 
 

Tôi tên là:  ................................................................................................................................  

Chức vụ:  .................................................................................................................................  

Xác nhận hồ sơ dự tuyển của anh/chị :  ..................................................................................  

Hiện nay đang học tập/ làm việc tại :  .....................................................................................  

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

đã khai như trên là đúng sự thật./.  

 

 …………………, ngày …… tháng …… năm ……….. 

Ký tên và đóng dấu 

 


