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TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 
Thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada (ACCC) 

 

126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Điện thoại: (0294) 6274222 - 3855246; E-mail: rdi@tvu.edu.vn 

Website: http://rdi.tvu.edu.vn 

 

     PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

     CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA      

Ngành: ................................................................  bậc: ……………               

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

1. Bản thân: 

  Họ và tên khai sinh: ...................................................................  Giới tính:………………….           

  Ngày sinh: ……./………/……… Nơi sinh:  ................................................................................                        

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

  Số CMND: …………………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: …………….………..  

  Hộ khẩu thƣờng trú: (ghi rõ số nhà, Đường, Phường (Xã), Huyện (Quận), Tỉnh (Thành phố)) 

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

Công việc hiện nay:  ....................................................................................................................  

Điện thoại:  ......................................... DĐ:  ............................... E-mail:  ..........................................  

Địa chỉ liên hệ: …………..………………………………………………………...………….. 

Đã tốt nghiệp:  THPT       TCCN       Cao đẳng    Đại học      Khác:  ...................  
 

2. Quá trình học tập và làm việc của bản thân: (chỉ ghi từ khi tốt nghiệp THPT trở về sau)    
    

Ngày, tháng, 

năm 
Học/làm việc Ở đâu Thành tích 

    

    

    

    

    

    

    
 

3. Khen thƣởng và kỷ luật: 

    Khen thưởng:  ............................................................................................................................  

    Kỷ luật:  .....................................................................................................................................  
 

 

Ảnh 3x4 

đóng dấu 

giáp lai 
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4. Quan hệ gia đình: 

Họ và tên Cha:  …………………..………………........Năm sinh: ……..../…..../…...…...  

Nghề nghiệp:…………………………Nơi làm việc:….………………………………….. 

Dân tộc:…………Nơi cư trú:………………………………………………………… 

Họ và tên Mẹ:  …………………..………………..........Năm sinh: ……..../…..../…...…... 

Nghề nghiệp:…………………………Nơi làm việc:….………………………………….. 

Dân tộc:………….Nơi cư trú:……………………………………………………………… 

Họ và tên vợ hoặc chồng:  …..…..………………..........Năm sinh: ……..../…..../…...…..  

Nghề nghiệp:…………………………Nơi làm việc:….………………………………….. 

Nơi cư trú:……………….………………………………………………………………… 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi xin 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

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

                      Ngƣời đăng ký 

                                   (ký, ghi rõ họ tên)     

 

 

 

 

Xác nhận của chính quyền địa phƣơng/cơ quan quản lý         

     Xác nhận hồ sơ của Anh/ Chị:  .................................................................................................  

     Hiện đang cư trú làm việc tại:  .................................................................................................  

     Việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật:  ....................................................  

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

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

                                                                        Ký tên, đóng dấu 

     

 

 

 

6. Xét duyệt hồ sơ của Trƣờng 

a. Hồ sơ đủ giấy tờ quy định   b. Hồ sơ còn thiếu các giấy tờ quy định sau:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………                                         

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

     Cán bộ xét duyệt hồ sơ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 


