
 

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 

 

        
 

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

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

         

12. Gửi giấy 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 (có công chứng) 

 2 tấm ảnh 4x6 

Ngày    tháng     năm 20.. 

Chữ ký của thí sinh 

 

Ảnh (4x6) 
( Đóng dấu giáp lai) 

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 
Xác nhận của Cơ quan đang công tác  ...... 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... hoặc 
thường trú tại phường, xã ...... ...... ...... ...... 
...... ...... ...... .......  

                   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 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI   
 

Phiếu số 1 
 

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  

(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. 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 

 

 Đại học văn bằng 2 
 

 Đại học vừa làm vừa học 
 

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

         

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

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

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

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

 

Ngày    tháng     năm 20.. 

Chữ ký của thí sinh 

 Ngày     tháng     năm 20.. 

CÁN BỘ THU HỒ SƠ 

(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 
 

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ   
 

Phiếu số 2 
 

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  

(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. 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 

 

 Đại học văn bằng 2 
 

 Đại học vừa làm vừa 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 (có công chứng) 

 2 tấm ảnh 4x6 

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

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

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

 

Ngày    tháng     năm 20.. 

Chữ ký của thí sinh 

 Ngày     tháng     năm 20.. 

CÁN BỘ THU HỒ SƠ 

(Ký tên) 
 

 


