
 

Lưu ý: - Thí sinh tự khai, viết tay bằng bút mực xanh hoặc tím, ký và ghi rõ họ, tên. 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 HỒ SƠ HOÀN THÀNH THỦ TỤC NHẬP HỌC 
 ĐH VỪA LÀM VỪA HỌC: LTCĐ  LTTC  

 Khóa: K20__________________ Chuyên ngành:_____________________ 

 Mã Sinh viên:_______________________ Số GBNH: ____________________ 

 

 

1. Họ và tên khai sinh (Chữ in hoa):  ____________________________________ Nam [    ]; Nữ [    ] 

2. Ngày sinh: ____/____/_____ Nơi sinh: _____________________(Ghi tỉnh/TP theo Giấy khai sinh) 

3. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  _____________________________________________________  

4. Nơi ở hiện nay: (Địa chỉ liên lạc) ______________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

5. Số CMND/CCCD: __________________ Ngày cấp:_______/_____/______ Nơi cấp: ___________  

6. Dân tộc:________________ Quốc tịch:_________________Nghề nghiệp:_____________________  

7. Tên cơ quan công tác:  ______________________________________________________________  

8. Điện thoại nhà riêng: ________________________________ Di động:  _______________________  

9. Email: ___________________________________________________________________________  

10. Đã trúng tuyển đại học Vừa làm vừa học khóa K20_____/ TP______ với điểm trung bình toàn 

khóa là:__________ và kết quả bổ túc kiến thức đạt yêu cầu (Nếu có đánh dấu X vào ô):  

11. Nộp kèm Bản sao văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng  - Cao đẳng nghề  - Trung cấp chuyên nghiệp  

- Trung cấp nghề  hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời . (Chỉ nộp và đánh dấu vào một trong các ô 

tương ứng.) 

Số văn bằng/giấy chứng nhận: _________________________ Ngày cấp:  ________________________  

Nơi cấp:  ___________________________________________________________________________  

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 TP.HCM, ngày___ tháng___ năm 20___ TP.HCM, ngày____ tháng____ năm 20___ 

 CB làm thủ tục nhập học Sinh viên ký tên 

 Đã đối chiếu đúng giấy tờ/văn bằng xuất trình 

 

 

 

 

 TP.HCM, ngày___ tháng___ năm 20___ 

 TRƯỞNG PHÒNG QLĐT TẠI CHỨC 

 

Ảnh 3x4, 

 

 KHÔNG 

ĐÓNG DẤU 

GIÁP LAI 
 


