BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mã hồ sơ:

Ảnh 3x4,
có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan
xác nhận (*)

PHIẾU TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
(Dành cho thí sinh là công nhân; người lao động
thuộc Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh)

Khóa: ______________________________________________________________________________________
Ngành đào tạo: _____________________________ Chuyên ngành: _____________________________________

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
1) Phần bản thân
1. Họ và tên khai sinh (Chữ in hoa): __________________________________________Nam [

]; Nữ [ ]

2. Ngày sinh: ____/____/_______ Nơi sinh: ______________________________(Ghi theo Giấy khai sinh)
3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ___________________________________________________________
4. Số Chứng minh nhân dân/ số Căn cước công dân: ______________________________
Ngày cấp: _______/_____/_______ Nơi cấp: _____________________
5. Nghề nghiệp: ___________________________________________________________________________
6. Tên cơ quan công tác: ___________________________________________________________________
7. Điện thoại nhà riêng: __________________ Cơ quan:______________ Di động: ____________________
8. Email: ________________________________________________________________________________
9.Trình độ văn hóa: Đã có bằng tốt nghiệp THPT 

THBT 

CĐ 

TC 

ĐH 

10. Tổ hợp đăng ký xét tuyển:_______________. Tổng điểm xét tuyển: ______________________________
Môn 1
Tên môn

Môn 2
Điểm

Tên môn

Môn 3
Điểm

Tên môn

Điểm

Tổng
điểm 3
môn

2) Quá trình học tập và làm việc (công tác) của bản thân
Thời gian học tập, công tác của bản thân (ghi rõ thời gian học từ THPT (BTVH), trung cấp (nếu có); thời gian học
cao đẳng/đại học (nếu có); địa chỉ nơi học tập/làm việc).
THỜI GIAN
Từ…. đến … (ghi rõ từ năm đến năm)

Học hoặc làm việc gì?

Địa chỉ nơi học tập/nơi làm việc

II. LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước pháp luật.
………………………, ngày ……. tháng ……. năm 20…….
Người khai ký tên
Ghi chú: Thí sinh tự khai, viết bằng bút
mực xanh, ký và ghi rõ họ và tên

III. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC (HOẶC XÁC NHẬN CỦA CHÍNH
QUYỀN CẤP PHƯỜNG, XÃ) QUẢN LÝ NGƯỜI DỰ TUYỂN (**)
Tôi là: _______________________________________ Chức vụ: ______________________________________
Xác nhận hồ sơ của Anh (Chị): __________________________________________________________________
Hiện đang làm việc (hoặc thường trú) tại: __________________________________________________________
khai như trên là đúng sự thật.
………………………, ngày ……. tháng ……. năm 20…….
Ký tên và đóng dấu

IV. XÉT DUYỆT HỒ SƠ
1. Thí sinh thuộc diện ưu tiên
1. Ưu tiên theo đối tượng: 1 

2

3

4

5

6

7

2. Ưu tiên theo khu vực:
+ Nơi làm việc:

KV1 

KV2-NT 

KV2 

+ Nơi tốt nghiệp THPT:

KV1 

KV2-NT 

KV2 

2. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng



- Lý do: ________________________________________________________________________________
3. Thí sinh thuộc diện xét tuyển



Tổ hợp xét: ___ ______________________________________________

- Tổng điểm của tổ hợp: ____________________________. Điểm ưu tiên: __________________________
- Tổng điểm (kể cả điểm ưu tiên): ___________________________________________________________
TP.Hồ Chí Minh, ngày ……… tháng …… năm 20……
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLĐT TẠI CHỨC

(*): Đóng dấu giáp lai lên ảnh;
(**): Đóng dấu xác nhận của cơ quan/doanh nghiệp nơi thí sinh hiện đang công tác (làm việc) hoặc UBND phường/xã.

