
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC 

 
Kính gửi: Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

Phần 1: Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên:....................................................... Nam (nữ): ................ Dân tộc:............................ 

2. Số chứng minh nhân dân:............................... Ngày cấp:................. Nơi cấp:............................ 

3. Ngày, tháng, năm sinh:................................... Nơi sinh:............................................................. 

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

5. Điện thoại di động: ................................ Email:....................................................................... 

6.Công việc hiện nay (để trống nếu không có):………………………………............................... 

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

Phần 2: Trình độ, khả năng, bằng cấp 

7.Tốt nghiệp hệ:  Cao đẳng  Đại học Năm tốt nghiệp:…………………………………........ 

8. Ngành: .......................................................................................................................................... 

Tại trường: ........................................................................................................................................ 

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

10. Tôi có nguyện vọng theo học ngành: ................................................Chuyên ngành………….. 

11. Hệ:  Đại học văn bằng 2.  Cao đẳng liên thông 

12. Địa chỉ liên hệ:.................................................................................................................. 

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

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

theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Ngày tháng năm 20.... 

Chữ ký của thí sinh 

 
. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ 

 
Phần 1: Thông tin cá nhân (thí sinh điền đầy đủ thông tin vào phiếu nhận hồ sơ ) 

1.Họ và tên: ............................................................. Nam (nữ): ........................................... 

2.Ngày, tháng, năm sinh:......................................... Nơi sinh:............................................... 

3. Điện thoại di động: ........ ....................... Email: ................................................................ 

 

Phần 2: Hồ sơ gồm có 
 

 Có Không 

1. Sơ yếu lý lịch ...................................................................................   

2. Phiếu đăng ký dự tuyển ...................................................................   

3. Bản sao công chứng giấy khai sinh (hoặc CMND)..........................   

4. Bản sao công chứng bằng Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học. .............   

5. Bản sao công chứng bảng điểm Cao đẳng/Đại học .........................   

5. Bản sao công chứng bảng điểm Cao đẳng/Đại học .........................   

 

 

Ngày tháng năm 20.... 
Chữ ký của thí sinh 

Ngày tháng năm 20.... 
Chữ ký của cán bộ nhận hồ sơ 

 
. 


