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

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

  

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

(dành cho người đã tốt nghiệp trình độ đại học hình thức chính quy - VB2CQ) 

 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. 

 

Tôi tên: ............................................................................................................ 

Có nguyện vọng dự tuyển vào ngành: ............................................................. 

Đợt và năm dự tuyển: ...................................................................................... 

 

I. Phần sơ yếu lý lịch 

1. Lý lịch bản thân 

- Họ tên thí sinh (ghi chữ in hoa): .................................................................; Giới: ........ 

- Ngày sinh: .......................................; nơi sinh (ghi cấp tỉnh): ....................................... 

- CCCD/CMND số ............................ cấp ngày ...../...../.......... tại .................................. 

- Dân tộc: ...........; tôn giáo: ..............; điện thoại: ........................ hoặc sđt .................... 

- Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................... 

- Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................. 

- Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ..................; nơi kết nạp: ................................... 

- Ngày vào Đảng CSVN: ........................................; nơi kết nạp: ................................... 

- Vị trí/ chức vụ công tác và nơi công tác: ....................................................................... 

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

- Đã tốt nghiệp THPT: 

+ Học và tốt nghiệp THPT tại trường ......................................................................... 

thuộc sở GDĐT tỉnh/ thành phố ......................................, nước ........................................... 

+ Năm tốt nghiệp: ..........................; nơi cấp bằng: .................................................... 

+ Số hiệu văn bằng: .......................; số vào sổ cấp bằng: ........................................... 

- Đã tốt nghiệp đại học: 

+ Học và tốt nghiệp đại học tại trường .................................................., nước .......... 

+ Ngành học: .....................................................; hình thức đào tạo: ......................... 

+ Năm tốt nghiệp: .............................................; hạng tốt nghiệp: ............................. 

+ Số hiệu văn bằng: ..........................................; số vào sổ cấp bằng: ....................... 

- Trình độ ngoại ngữ: 

+ Tiếng ..........................; trình độ: ............................................................................. 

+ Tiếng ..........................; trình độ: ............................................................................. 

+ Tiếng ..........................; trình độ: ............................................................................. 

Ảnh 3 x 4                    
  (hình mới chụp 

và có đóng dấu 

giáp lai của cơ 

quan hoặc chính 

quyền địa hương 

lên hình)                          



2. Quá trình học đại học và làm việc 

 
Từ tháng năm 

đến tháng năm 

Học/ làm việc Nơi học/ làm việc Thành tích 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Khen thưởng, kỷ luật 

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

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

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

 

II. Phần gia đình 

1. Cha:  

- Họ và tên ........................................................; ngày sinh: ............................................ 

- Dân tộc ........................; tôn giáo ...................; quốc tịch .............................................. 

- Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................. 

- Nghề nghiệp và nơi công tác: ........................................................................................ 

.................................................................., điện thoại liên hệ (khi cần thiết): ....................... 

2. Mẹ:  

- Họ và tên ........................................................; ngày sinh: ............................................ 

- Dân tộc ........................; tôn giáo ...................; quốc tịch .............................................. 

- Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................. 

- Nghề nghiệp và nơi công tác: ........................................................................................ 

.................................................................., điện thoại liên hệ (khi cần thiết): ....................... 

3. Vợ hoặc chồng:  

- Họ và tên ........................................................; ngày sinh: ............................................ 

- Dân tộc ........................; tôn giáo ...................; quốc tịch .............................................. 

- Chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................. 

- Nghề nghiệp và nơi công tác: ........................................................................................ 

.................................................................., điện thoại liên hệ (khi cần thiết): ....................... 



4. Anh, chị, em ruột (họ tên, ngày sinh và nơi làm việc):  

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

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

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

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

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

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

 

III. Phần tự nhận xét bản thân 

1. Phẩm chất (nêu những nét chính): ..................................................................................... 

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

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

2. Năng lực: ........................................................................................................................... 

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

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

3. Sở trường: .......................................................................................................................... 

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

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

 

IV. Phần cam đoan 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có sai trái, tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 ......................., ngày .... tháng .... năm 20..... 

Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

V. Phần xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền cấp phường, xã, thị trấn) 

Tôi là ................................, chức vụ: .......................................................................... 

Xác nhận lời khai nêu trên của anh/chị: ......................................................, hiện nay 

đang làm việc/ cư trú tại: ....................................................................................... là đúng./. 

 

 ......................., ngày .... tháng .... năm 20..... 

 (ký tên, đóng dấu chữ ký, ghi rõ họ tên và chức vụ) 

 

 

 

 



VI. Phần xét duyệt hồ sơ của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

Tôi là ......................................, chức vụ: .................................................................... 

được Hiệu trưởng ủy quyền xét duyệt hồ sơ dự tuyển của thí sinh: ...................................... 

- Hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định:  

- Hồ sơ còn thiếu các giấy tờ sau: 

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

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

........................... . Đề nghị thí sinh bổ sung các giấy tờ này chậm nhất là ngày ................... 

- Thí sinh thuộc diện ưu tiên: ................................................................................ 

- Thí sinh thuộc diện miễn thi tuyển sinh (được xét tuyển thẳng):  

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 20..... 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường ghi bổ sung khi thí sinh nhập học (trong trường hợp tổ chức thi tuyển) 

- Đã dự thi tuyển sinh ngày .................. tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; 

- Số báo danh dự thi: ............................., kết quả thi tuyển sinh như sau: 

+ Điểm thi môn 1: ............................; 

+ Điểm thi môn 2: ............................; 

+ Tổng điểm thi: ................................ 


