
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI   

 

1. Trƣờng đăng ký dự thi  

Tên trường : Đại học Lạc Hồng 
D L H 

 

 7 7 2 0 4 0 1 
 

Ký hiệu trường  Mã ngành 
 

2. Ngành đăng ký dự thi : ………………………………………………………………… 

3. Họ, tên đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

………………………………………………………………………… Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)   

3. Ngày, tháng và năm sinh  

(ngày và tháng hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 
  

 

  
 

    
 

ngày tháng Năm 
 

4. Dân tộc ………………………………………………………………………………… 

5. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Cơ quan công tác : ………………..………………………………………………......... 

7. Tốt nghiệp ngành:..…………………… ………………….Năm tốt nghiệp 
 

    

9. Tốt nghiệp trƣờng trung c p, cao đ ng: …………………………………………….. 

11. Gi y chứng minh thƣ số (Ghi mỗi số vào một ô) 
 

         

12. Gửi gi y báo dự thi, phiếu báo điểm thi cho ai, theo địa chỉ nào? 

……………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại DĐ : ...... ......................... ...... ...... Điện thoại cố định:...... ...... ...... ...... ..... 

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

chịu xử lý theo Qui chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hồ sơ dự thi gồm có: 

 2 phiếu đăng kí dự thi……………………………………………… ... □                                                           

  1 bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng (có công chứng)… ...□ 

  1 bản kết quả học tập Trung cấp/ Cao đẳng (có công chứng)……… ..□ 

  Học bạ trung học ph  thông + Bằng tốt nghiệp THPT……  ………...□ 

  Giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu tốt nghiệp loại khá)…………□ 

  2 tấm ảnh 4x6………………………………………………………. ..□ 

Ngày    tháng     năm 20.. 

Chữ ký của thí sinh 

 

Ảnh (4x6) 
( Đóng dấu giáp lai) 

Xác nhận của Cơ quan đang công tác  ...... 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... ...... ...... ...... ...... hoặc xác nhận của 
chính quyền địa phương  nơi cư trú  ...... ...... 
...... ...... ...... ...... ...... .......  

                   Ngày     tháng     năm 20.. 

 (Ký tên, đóng dấu) 

 



  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

PHI U ĐĂNG KÝ DỰ THI   
(Dành cho phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tuyển sinh riêng do ĐH Lạc Hồng tổ chức) 

 

 

1. Trƣờng đăng ký dự thi  

Tên trường : Đại học Lạc 

Hồng 

D L H 
 

        
 

Ký hiệu 

trường 
 Mã ngành 

 

2. Ngành đăng ký dự thi : ………………………………………………………………… 

3. Họ, tên đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

………………………………………………………………

………… 

Giới (Nữ ghi 1, Nam 

ghi 0)  

 

3. Ngày, tháng và năm sinh  

(ngày và tháng hơn 10 thì ghi số 0 vào ô 

đầu) 

  
 

  
 

    
 

ngày tháng Năm 
 

4. Dân tộc ………………………………………………………………………………… 

5. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Gi y chứng minh thƣ số (Ghi mỗi số vào một ô) 
 

         

7. Gửi gi y báo dự thi, phiếu báo điểm thi cho ai, theo địa chỉ nào? 

……………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại DĐ : ...... ......................... ...... ...... Điện thoại cố định:...... ...... ...... ...... ..... 

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

chịu xử lý theo Qui chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thông tin đăng ký: 

- Điểm xếp loại tốt nghiệp (trung cấp/ cao đẳng):…………………….. 

- xếp loại tốt nghiệp(trung cấp/ cao đẳng):……………………………. 

- Điểm trung b nh cả năm lớp 12:……………………………………… 

 

 

 

Ảnh (4x6) 

 

 ….…….Ngày… tháng… năm 20…. 

              Chữ ký của thí sinh 

             (Ký tên và ghi r  h  tên) 

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

PHI U NHẬN HỒ SƠ   
Phiếu số 2 

 

1. Trƣờng đăng ký dự thi  

Tên trường : Đại học Lạc Hồng 
D L H 

 

 7 7 2 0 2 0 1 
 

Ký hiệu trường  Mã ngành 
 

2. Ngành đăng ký dự thi :    ………………………………………………………………… 

3. Họ, tên đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 

………………………………………………………………………… Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)   

3. Ngày, tháng và năm sinh  

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào 

ô đầu) 

  
 

  
 

    
 

ngày tháng Năm 
 

4. Dân tộc  ………………………………………………………………………………… 

5. Hộ khẩu thƣờng trú: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Cơ quan công tác : ………………..…………………………………………………..... 

7. Đã tốt nghiệp ngành:..……… ……………………… …….Năm tốt nghiệp 
 

    

9. Nơi tốt nghiệp : ………………………………………...…………………………………… 

10. Dự tuyển vào hệ: 

 

 Trung cấp liên thông Đại học    
 

 Cao đẳng liên thông Đại học 
 

Hồ sơ dự thi gồm có: 

  2 phiếu đăng kí dự thi………………………………………………... □                                                           

  1 bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng (có công chứng)…....□ 

  1 bản kết quả học tập Trung cấp/ Cao đẳng (có công chứng)……… ..□ 

  Học bạ THPT + Bằng tốt nghiệp THPT……………………………...□ 

  Giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu tốt nghiệp loại khá)…………□ 

  2 tấm ảnh 4x6………………………………………………………. ..□ 

12. Gửi gi y báo dự thi, phiếu báo điểm thi cho ai, theo địa chỉ nào? 

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

Điện thoại DĐ (bắt buộc): ...... .............................. ...... ................. ................. 

 

Ngày    tháng     năm 20.. 

Chữ ký của thí sinh 

 Ngày     tháng     năm 20.. 

CÁN BỘ THU HỒ SƠ 

(Ký tên) 
 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

                                                            ……….., ngày …….. tháng …… năm 2020 

 

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

TRONG HOẠT DƢỢC 

 

1. Họ và tên: ………………………………Ngày Sinh:………………….. 

2. Trình độ chuyên môn: ………………………………………………… 

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ……………… 

4. Đơn vị công tác: ………………………………………………………… 

5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Dƣợc: 

 

STT Thời gian 

công tác 

(từ tnăm đến 

tháng năm) 

Đơn vị công tác 

/hoạt động độc lập  

(Ghi r  tên đơn vị, số điện 

thoại liên hệ) 

Nội dung hoạt Công 

việc 

(ghi r  lĩnh vực hoạt 

động, chức danh) 

Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm. 

Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức 

quản lý trực tiếp  

NGƢỜI KHAI 

(Ký và ghi r  h , tên) 

 
 

* Áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng không đạt loại Giỏi 


